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INHOUD

1. Voorschoolse voorzieningen?

2. Split versus geïntegreerd systeem

3. Zorg en leren 

4. Verschoolsing 

5. Transities 

PAUZE

6. VV als één geheel 

7. Omgaan met splitsystemen 

8. Opdracht 
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1. VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN?

̶ Instanties die zorg en educatie opnemen van 0 tot start 

leerplichtonderwijs 

̶ “kinderopvang” (groepsopvang en gezinsopvang) 

̶ “kleuteronderwijs” (basisonderwijs)

̶ Voorschoolse voorzieningen als basis voor leren en ontwikkelen 

(!Kwaliteit)

̶ Dé voorschoolse voorzieningen bestaan niet

Early Childhood Education and Care (ECEC of ECCE)
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2. SPLIT VS GEÏNTEGREERD SYSTEEM
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Twee manieren om ECEC te organiseren (European Commission, 2019)

̶ Splitsystemen voor jongere en oudere kinderen met een (institutionele) 

split rond 3 jaar (België, Tsjechië, Nederland, Polen, Slovakije, UK, 

Zwitserland)

̶ Geïntegreerde systemen voor de hele groep kinderen van 0 – 6, met 

aandacht voor zorg én educatie (Kroatië, Slovenië, Finland, IJsland, 

Montenegro, Noorwegen)



2. SPLIT VS GEÏNTEGREERD SYSTEEM

Kinderopvang Kleuterschool

Leeftijd 0 – 2,5/3 3 – 5/6 

Bevoegdheid Welzijn (Crevits) Onderwijs 

(Weyts)

Aanwezigheid 50 à 60 % Bijna 100%

Toegankelijkheid Wachtlijsten Bijna behoefte-

dekkend

Kwalificatie 7e jaar beroepsonderwijs Bachelor

Ratio 1/9 (#negen is te veel) 1/…?

Kost Betalend (volgens inkomen) Gratis (in theorie)
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Blik op nefaste gevolgen van splitsystemen



2. SPLIT VS GEÏNTEGREERDE SYSTEMEN 
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PROBLEMEN VAN SPLITSYSTEMEN

̶ Abrupte transities 

̶ Lage kwalificaties 

̶ Kwaliteit? Stimulerende omgeving?

̶ Slechte werkomstandigheden

̶ Weinig doorgroeimogelijkheden 

̶ Inzetten op hoger gekwalificeerde medewerkers (Denemarken, Nederland, Finland)
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PROBLEMEN VAN SPLITSYSTEMEN

̶ Aparte zorg- en educatiefocus afhankelijk van leeftijd 

(cfr. verschillende ministeries)

̶ ‘Zorg’ lijkt voorbehouden voor jongste kinderen  

én uitgevoerd door minder gekwalificeerde professionals??

̶ ‘leren’ zou pas plaatsvinden vanaf 2,5

̶ Lage toegankelijkheid van zorgvoorzieningen 

̶ Plaatsgebrek 

̶ Verschoolsing van het kleuteronderwijs
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PROBLEMEN VOOR PEUTERS

10



PROBLEMEN VOOR KLEUTERS

̶ Betekenisvolle interacties; kwaliteit van 

interactie is belangrijk voor ontwikkeling en 

leren
̶ Veel interactie, spreekkansen, benutten van 

thuistaal, taal horen, feedback krijgen

̶ Kwaliteit en kwantiteit van talige interacties 

is laag 
̶ Instructietaal, bevelende taal 

̶ Minder interactie tijdens ‘tussenmomenten’

̶ Kinderen moeten verbaal sterk zijn om 

taalrijke interactie ‘op te eisen’
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3. ZORG EN LEREN

̶ Beperkte focus op leren  tekort aan emotionele en fysieke zorg

̶ Artificieel onderscheid tussen zorg en leren (hoofd en lichaam) afhankelijk 

van de leeftijd 

̶ Verwachtingen van zelfredzaamheid en zelfstandig die niet leeftijdsaangepast zijn

̶ Split in beleidsdomeinen (andere visie, pedagogiek, raamwerk, kwalificaties)

̶ Kinderen 0 – 3: kwetsbaar, nood aan ‘minding’ en zorg, afhankelijk

̶ Kinderen 3 – 6: volwassenen in wording die worden voorbereid op het 

latere leven 
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3. ZORG EN LEREN

̶ Hiërarchische verhouding tussen zorg en leren 

̶ Zorg lijkt leren in de weg te staan (bv. discussie over zindelijkheid)

̶ Zorg en leren lijken niet samen te kunnen bestaan

̶ Hiërarchie in professionele status (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015; Van Laere et al., 2012; Van 

Laere et al., 2019) > lage kwalificatievereisten

Het tegenovergestelde is waar!
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3. ZORG EN LEREN

̶ Onderzoek naar zorg en leren in de 

kleuterschool

̶ Focusgroepen met ouders en medewerkers 

̶ Ouders erkennen het belang van leren, maar 

hebben vooral zorg gerelateerde vragen

̶ Professionals: zorgnoden staan ‘echte taak’ in 

de weg. Ze schrijven het opnemen van 

zorgtaken niet toe aan hun professionele 

identiteit, maar aan persoonlijkheid 
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3. ZORG EN LEREN

Zorg als hindernis of voorwaarde om tot leren te komen 

“Als je een grote groep jonge kinderen hebt, kun je alleen maar werken aan 

basiselementen. Naar het toilet gaan, koek eten … Je kunt zo niets meer doen zoals 

een schildersactiviteit.”

“Als je afstudeert, dan denk je dat je pas een goede kleuterleidster bent als je elke 

dag zoveel mogelijk begeleide en zelfstandige activiteiten hebt gedaan. Daar heb ik 

de eerste jaren heel fel mee geworsteld. ‘Oh, ik ben geen goede juf als de kinderen 

dat en dat niet gedaan hebben vandaag’. Maar je jaagt jezelf zo op. De kinderen 

voelen dat ook en je krijgt eigenlijk meer ‘ween-kinderen’ en ‘ruzie-kinderen’. En dan 

denk je: ik laat de hele boel vallen en zie er eerst op toe dat iedereen zich goed voelt. 

Dan komt de tijd vanzelf wel om leeractiviteiten te doen.”
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3. ZORG EN LEREN

̶ “Ik denk dat een kind zich in de eerste plaats goed moet voelen 

om zich te kunnen ontplooien. Wij kunnen daarin wel een grote 

rol spelen, ook al lijkt het misschien onbenullig of onzichtbaar 

wat we doen.”

̶ “Ik probeer er het huiselijke een beetje in te brengen, het 

liefdevolle. De stap naar de peuterklas is zo groot. Stel je voor 

dat je zelf ergens nieuw terechtkomt! Dus ik probeer hun 

aandacht te geven, er zo veel mogelijk te zijn voor hen.”

16



4. VERSCHOOLSING

̶ Kleuteronderwijs met voorbereidende functie, zonder eigen identiteit en 

finaliteit (‘schoolfication’) 

̶ Decennialange discussie over de leerplichtverlaging 

̶ Zittenblijven doen dalen, bekommernis om cognitieve achterstand 

̶ Socio-culturele ongelijkheden aanpakken en schoolse achterstand wegwerken

̶ Kleuterparticipatie bevorderen (aanwezigheid als voorwaarde van studietoelage, 

verplichte taaltest …)

̶ Rode draad: deelname aan kleuteronderwijs om achterstand te 

voorkomen en onderwijskloof te verkleinen. Meer onderwijs als oplossing 

voor onderwijsongelijkheid? 
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4. VERSCHOOLSING

̶ Kleuteronderwijs als ‘prep school’

̶ Focus op cognitieve ontwikkeling, minder aandacht voor fysieke 

noden, emoties en relaties, zorg voor jonge kinderen wordt 

geminimaliseerd (‘Prophetic Pedagogy’)

̶ Radicalisering van ouderlijke verantwoordelijkheid 
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5. TRANSITIES

̶ Eerste of zelfs tweede transitie op de leeftijd van 2,5 jaar 

̶ (Grote) instapklassen, onthaalklassen, graadklassen , …

̶ Drastische verandering van relaties, manier van omgaan, ruimte, 

verwachtingen, context, dagschema, gezichten … 

̶ Transitie is een periode die begint voordat kinderen starten de 

kleuterschool en eindigt wanneer kinderen en ouders betrokken 

zijn bij de school, transitie is dus een proces.  
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5. TRANSITIES

̶ Wat valt op? 

̶ Hou ervaren kinderen, ouders en professionals de transitie?

̶ Welke strategieën om met transitie om te gaan worden hier 

aangehaald? 

̶ Wat vinden jullie daarvan?

̶ Welke (andere) adviezen zouden jullie geven?

Wees  kritisch!
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5. TRANSITIES

̶ Eerste transities hebben invloed op latere transities en op de 

ontwikkeling, het leren en het welbevinden van kinderen

̶ Periode van kwetsbaarheid: veel kinderen en ouders ervaren 

moeilijkheden (“survival of the fittest”) (zie filmpje) 

̶ !! Gezinnen in kwetsbare situaties > verschillende startposities 

̶ Transities zijn afgestemd op middenklasse gezinnen (Amerijckx & Humblet, 

2015)
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5. TRANSITIES

̶ Drie populaire denklogica’s 

̶ Kind op voorhand klaarmaken (zie filmpje) 

̶ Kinderen nog even thuishouden

̶ Learn it the hard way (zie filmpje) 

̶ Schoolrijp versus kindrijp? 

̶ Is school aangepast aan de diverse groep kinderen en ouders?

Te veel jonge kinderen ervaren de transitie naar school als een 

culturele schok. Elke dag brengt te veel uitdagingen met zich mee 

of de verkeerde soort uitdagingen (Broström, 2005). 
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PAUZE
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6. VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN ALS 
ÉÉN GEHEEL

̶ Consensus over brede holistische visie op de ontwikkeling in VV, waar 

zorg en leren niet los staan (cfr. geïntegreerde systemen)

̶ Afstappen van onderscheid tussen zorg en leren

̶ Rode draad in curriculum én pedagogiek 

̶ Educare = education + care 

̶ Zorg, leren, spelen en opvoeden gaan hand in hand

̶ Aandacht voor volledige ontwikkeling: sociale, emotionele, cognitieve en fysieke

̶ ‘hoofd’ en ‘lichaam’, lichaam en geest als onafscheidelijk  
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EDUCARE
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– Educare als basis van 

kwaliteit 

– Care in education, 

education in care 

– Draagt bij aan ontwikkeling 

en welbevinden

– Pedagogiek voor de 

jongste kinderen 

https://vimeo.com/775761154


EDUCARE

̶ Fragment Vimeo: educare via samenwerking kinderbegeleider –

leerkracht en educare op de speelplaats

̶ Welke educare elementen zie je? 
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7. STRATEGIEËN OM MET SPLIT OM TE GAAN

Hoe kunnen transities verzacht worden? 

Wat zijn warme en inclusieve transities? 
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7. STRATEGIEËN OM MET SPLIT OM TE GAAN

̶ Warme en inclusieve transities 

‒ Wenbeleid

‒ Kind als kind en niet als toekomstige leerling

‒ Gelijkwaardige aandacht voor zorg en leren 

‒ Wederkerige relatie tussen school en ouders

‒ Kindrijpe scholen 

̶ Continuïteit, integratie en samenwerking tussen professionals en families 
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WARME EN INCLUSIEVE TRANSITIES
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7. STRATEGIEËN OM MET SPLIT OM TE GAAN

̶ Beweging richting meer geïntegreerde werkingen

̶ Geïntegreerd werken als continuüm, op verschillende niveaus 

̶ Bepaald door lokale context, eigenheid en visie

̶ Nadenken over lokale noden 

̶ Samenwerkingsverbanden zijn veranderlijk 
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VOORBEELDEN UIT BINNEN EN BUITENLAND

̶ Surf naar de website van De Tandem in Brugge 

(https://www.detandem.be/nl) en Starrebos van Stichting 

Samenwijs (https://www.stichtingsamenwijs.nl/starrebos) 

̶ Welke zaken wijzen op een geïntegreerde werking met aandacht 

voor warme transitie, educare, zorg en leren, … ?
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https://www.detandem.be/nl
https://www.stichtingsamenwijs.nl/starrebos


VOORBEELDEN UIT BINNEN EN BUITENLAND

De Tandem – Brugge Kindcentrum van 0 – 12 jaar 

̶ 3 groepen

̶ Veilige opvangplek zonder muren tussen opvang, vrije tijd, school 

> vlotte overgang

̶ Leerkrachten, kindbegeleiders, zorgleerkrachten, opvoeder, …

̶ Vertrouwde gezichten 

̶ Vertrouwde omgeving Continuïteit

̶ Doorgaande ontwikkelingslijn
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VOORBEELDEN UIT BINNEN EN BUITENLAND

Starrebos – Hilvarenbeek Nederland 

̶ Split ligt op 4 jaar (leerplicht vanaf 5jaar) 

̶ Peuter-kleutergroep voor leeftijd van 4 jaar 

̶ ‘ontschotting’ van kinderopvang en onderwijs 

̶ Vlotte overgang naar groep 1 (kleuteronderwijs)

33

https://www.stichtingsamenwijs.nl/images/starrebos/trailer-pk-groep-maart-2018.mp4


VLAAMSE PROJECTEN DOORGAANDE LIJN

̶ 12 pioniers Doorgaande Lijn

̶ Jaarlijkse subsidie van € 45.000 

̶ Periode: 3 jaar (01/22 – 01/25)

̶ Lokaal samenwerkingsverband 

̶ Doel: ontwikkelen geïntegreerde werking

̶ Projectfasering 

̶ Exploratieve fase (invulling, grenzen, …)

̶ Regelluwe fase (uniek)
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VLAAMSE PROJECTEN DOORGAANDE LIJN

̶ Verschillende startposities

̶ Invulling van ‘doorgaande lijn’ verschilt

̶ Kindcentrum 0 – 6 en 0 – 12 (focus op integratie)

̶ Nauwe samenwerking met de buurt

̶ Interprofessionele samenwerking

̶ Peuterspeelklas (onthaalouder en kleuterleerkracht)

̶ Context: 1 site VS verschillende, landelijk – stedelijk
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8. SAMENVATTEND

̶ If starting today, no-one would create

split systems (Peter Moss)

̶ Sociaal pedagogische perspectief 

̶ Betekenis VV

̶ VV niet enkel als voorbereiden 

̶ Holistische benadering 

̶ Ethic of care 
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VRAGEN 
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OPDRACHT
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OPDRACHT: THEMA TRANSITIE

̶ Drie interviews met ouders

̶ Ouder(s) met kind van 2 à 2,5 die transitie (KDV/thuis – KO) nog gaat/gaan maken

̶ Ouder(s) met kind tussen 2,5 en 4 jaar die de transitie reeds doormaakte(n) 

̶ Ouder(s) naar keuze (uit bovenstaande categorieën) 

̶ Één interview met ouder(s) die niet geregeld (<2 d./week) gebruikmaakt/-maken van de 

kinderopvang

̶ Één vraag op het schriftelijk openboek examen over het thema waaraan jullie de input uit 

de interviews zullen linken
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OPDRACHT: INTERVIEWLEIDRAAD 
̶ Leidraad dient om richting en structuur te geven aan de interviews 

̶ Vragen en topics als houvast > niet klakkeloos volgen

̶ Vragen zijn voorbeelden, je mag dus zelf vragen toevoegen of een andere volgorde 

hanteren

̶ Interview is een vlot gesprek dat al doende vormkrijgt

̶ Inleiding, midden en slot 
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OPDRACHT: INTERVIEWLEIDRAAD 
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OPDRACHT: OVERZICHT PARTICIPANTEN
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OPDRACHT: INTERVIEWLEIDRAAD 
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OPDRACHT: INTERVIEWLEIDRAAD
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OPDRACHT: INTERVIEWLEIDRAAD
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OPDRACHT: TUSSENSTAPPEN

̶ STAP 1: 21/02 les + uitleg

̶ Toelichting thema 

̶ Interviewleidraad

̶ STAP 2: tussen 21/02 en 21/03 testinterview + participanten zoeken

̶ Interview uittesten bij ouder(s) naar keuze

̶ Niet transcriberen of indienen

̶ Vragen/opmerkingen/ervaringen… verzamelen 

̶ Participanten zoeken en afspraken vastleggen (na 21/03)

̶ STAP 3: 21/03 gezamenlijke feedback 

̶ Inschrijven

̶ Vragen indienen via discussies
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https://ufora.ugent.be/d2l/lms/group/group_list.d2l?ou=637903&categoryId=66510
https://ufora.ugent.be/d2l/le/637903/discussions/List


OPDRACHT: TUSSENSTAPPEN

̶ STAP 4: interview uitvoeren 

̶ Informed consent

̶ Opname > transcriberen

̶ Overzicht participanten 

̶ STAP 5: 2/05 indienen bestanden 

̶ Interviews, audiobestanden, informed consent en participantgegevens 

̶ Via Belnet FileSender link maken en aan Lobke én Marie-Lou bezorgen

̶ Zie opdrachtomschrijving voor titels van bestanden

̶ STAP 6: 26/06 examen
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https://filesender.belnet.be/?s=upload


EVALUATIE

̶ De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit 75% periodegebonden (examen) 

en 25% niet-periodegebonden evaluatie. 

̶ Het correct uitvoeren van de opdracht, staat op twee punten. 

̶ De examenvraag waarbij jullie de transcripten gebruiken staat op drie punten. 

̶ Dit brengt het totaal van deze opdracht op vijf punten (van de twintig). 
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VRAGEN?

Lobke.vanlombergen@ugent.be

MarieLou.libbrecht@ugent.be
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