Een nieuwe methode om samen te reflecteren

Wanda
In het werken met kinderen doe je de dingen niet zomaar. Eten, slapen,
spelen en leren, maar ook het samenwerken met collega’s, ouders en de
buurt: achter elke stap zit een bewuste gedachte. Om te groeien in je vak
is het goed stil te staan bij je functioneren en samen met je collega’s te
reflecteren. Daarbij kan de nieuwe methode Wanda goed van pas komen!
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De kinderopvang heeft behoefte
aan mensen die bewust stilstaan
bij hun eigen handelen

W

anda werd gemaakt door Arteveldehogeschool Gent
en VBJK (Vernieuwing in Basisvoorzieningen voor
Jonge Kinderen). Het is gebaseerd op een vergelijkbare methodiek uit Frankrijk waarin reflecteren centraal staat.
Zo helpt de methode om verder te groeien als professional. Je kunt
Wanda dus inzetten voor professionalisering en kwaliteitsverbetering
van de opvang. Een interview met de makers.

Waar staat Wanda voor?
Katrien Van Laere (VBJK): ‘Wanda staat letterlijk voor Waarderen,
Analyseren en Daden. Meestal noemen we het kortweg “waarderende praktijkanalyse”. Je analyseert je eigen praktijk – je eigen
handelen en de gangbare manier van werken – met een reflectiemethode die wel kritisch is maar uitgaat van het positieve. We willen de
mensen in hun werk immers niet ondermijnen, wel ondersteunen.’
Barbara Devos (Arteveldehogeschool): ‘Je doet die waarderende
praktijkanalyse in een groep. Bijvoorbeeld in je eigen team, met
collega’s, met opvangouders uit de regio of via een leergroep vanuit
verschillende organisaties. Het werkt ook in pedagogische opleidingen: studenten vormen een leergroepje en bespreken met waarderende praktijkanalyse bijvoorbeeld hun stage-ervaringen. Het wordt
begeleid door een “analysebegeleider”. Dat kan de verantwoordelijke
zijn van een opvangorganisatie of een docent, maar ook iemand die
extern wordt aangetrokken.’

Waarom is dat reflecteren zo
belangrijk?
Barbara: ‘Werken in de kinderopvang is geen technisch beroep. Je
werkt met kinderen, ouders, collega’s en organisaties uit de buurt
– kortom, met mensen. Met zo’n baan sta je midden in de samenleving, die bovendien steeds diverser wordt, op allerlei vlakken:
socio-economisch, etnisch-cultureel, wat betreft de gezinssamenstelling, enzovoort. Dat maakt het werk complex, een lijstje met “juiste
handelingen” bestaat niet. Daarom heeft de kinderopvang behoefte
aan reflective practitioners: mensen die kritisch en bewust stilstaan
bij hun eigen handelen. Praktijkmedewerkers die hun functioneren
willen onderzoeken.’
Katrien: ‘Dat lukt je niet altijd alleen, zoiets pak je het beste aan in
een leergroep. Dat blijkt ook uit de CoRe-studie uit 2011, een grootschalig Europees onderzoek over competenties in de kinderopvang
en het kleuteronderwijs, uitgevoerd in vijftien landen. Daaruit bleek

heel duidelijk dat je door samen kritisch en creatief na te denken
kunt werken aan kwaliteit. Dat heeft expliciete aandacht nodig en de
groepsdynamiek is heel belangrijk: met ideeën, vragen en inzichten
van collega’s help je elkaar op weg.’

Hoe pak je zo’n reflectieproces aan?
Brecht De Schepper (Arteveldehogeschool): ‘Concreet gaat de
praktijkanalyse uit van de dagelijkse ervaringen van medewerkers en
studenten. Daarmee ga je in groepsverband aan de slag, samen bekijk je wat je uit die praktijksituaties kunt leren. Een bijeenkomst start
dus als volgt: iedereen draagt een situatie aan die hem of haar op
een of andere manier raakte. De groep kiest daaruit een situatie die
voor iedereen interessant kan zijn en daar ga je samen dieper op in.’
Katrien: ‘Wanneer zich onverwachte situaties voordoen, hebben we
vaak de neiging om direct met een oplossing of een conclusie voor de
dag te komen. Zo ontwikkelen we allerhande standaardprocedures:
wat moet ik doen in deze situatie, hoe moet ik hierop reageren? Met
Wanda zet je juist een stap achteruit. Het sleutelwoord is de situatie
“begrijpen” – vanuit verschillende oogpunten. Hierdoor kom je in de
groep tot boeiende vragen en mogelijke betekenissen.’
Barbara: ‘Vaak zie je dat het situaties zijn die ofwel enorm veel
verwondering opwekken ofwel erg choquerend zijn voor de begeleiders. In beide zit een soort “bijzonderheid” die erom vraagt verder
onderzocht te worden. De gedachten, emoties en indrukken die dan
bij de begeleiders ontstaan, vormen het vertrekpunt van de sessie.
Samen proberen de deelnemers gedachten en emoties te structureren tot nieuwe inzichten en handelingsmogelijkheden. En dat is niet
alleen interessant voor degene die de casus inbrengt, maar voor alle
deelnemers.’
Brecht: ‘Tijdens de bespreking zetten de deelnemers verschillende
brillen op: wat kan deze situatie betekend hebben voor het kind, de
ouder, mijzelf, mijn collega, de organisatie, de lokale samenleving,
de overheid, enzovoort? Welke pedagogische theorieën zijn relevant
om deze situatie verder te analyseren? We proberen die verschillende
perspectieven met elkaar te verbinden. Zo groeit door Wanda niet
alleen je waardering (voor je eigen werk en dat van je collega’s) maar
ook je inlevingsvermogen (voor de kinderen, ouders, je collega’s…).
Voor de deelnemers voelt dat erg goed en het maakt het leerproces –
zowel persoonlijk als in de groep – zeer rijk.’
Katrien: ‘Ja, het innemen van die verschillende perspectieven is cruciaal. In Wanda hebben we die brillen daarom ook letterlijk uitgewerkt: >
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Ervaringen met Wanda
Wat hebben studenten, opvangouders en begeleiders aan
Wanda? De deelnemers van de eerste, experimentele Wandasessies vertellen over de leereffecten.
Samen reflecteren
• ‘Het is heel verrijkend om na te denken over ervaringen
van mijzelf en andere onthaalouders.’
• ‘ Soms heb ik er niet altijd zin in. Wanda is echt werken.
Maar omdat ik niet hoef te praten als ik niet wil, voelt dit
juist goed. En het is interessant.’
• ‘Verdiepend samenwerken doe je niet met iedereen. Daarvoor moet je de groep kunnen vertrouwen.’
Samen waarderen
• ‘Ik vind nadenken over het kind in zijn omgeving, over de
context, heel verrijkend. Waar komt dit kind vandaan en
waar gaan we samen met het kind en de ouders naartoe?
Ik ben al jaren onthaalouder, reflectie komt niet vanzelf
en vraagt veel energie. Maar tijdens zo’n sessie sta je stil
bij je praktijk, en eigenlijk doet dat echt deugd. Want ik
voel dat mijn werk belangrijk is.’
Diepgaand leren
• ‘Het gaat niet om verantwoordelijkheid of “schuld” en
dat vind ik goed.’
• ‘Soms hoor ik tijdens de sessie een advies waarbij ik
bedenkingen heb. Maar ik probeer het dan toch en dat is
dan vaak met positief resultaat.’
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• ‘Door dieper te graven in een situatie, komt er een bepaald
moment – moeilijk uit te leggen – waarop alles loskomt en
ik ook. Ik zeg ineens meer dan ik van tevoren gedacht had.
En ik zie dan meer mogelijkheden. Het is anders dan zonder
doel of richtlijn praten, het levert iets op. We stellen vragen
en denken na, zonder dat het lastig is.’
• ‘Na een casusbespreking heb ik “bezinktijd” nodig. Zeker
wanneer ik zelf een casus inbreng. Ik voel me niet aangevallen, hoor, maar soms wordt er bij mij toch een muur
doorbroken. Dat is een vreemd gevoel. Sommige vragen of
analyses spreken me persoonlijk aan. Het gaat soms diep.’
Samen kennis en praktijken opbouwen
• ‘Ik krijg zo veel tips en inzichten – uit mezelf en van collega’s. Achteraf bundel ik al die informatie in mijn hoofd
en afhankelijk van de situatie, probeer ik met die nieuwe
informatie een verandering aan te brengen.’
• ‘Na een sessie keer ik niet met een zware rugzak terug,
maar met een cadeau – door alle adviezen die ik van
“collega-opvangouders” hoor. Al zijn die adviezen nooit
verplichtend, je doet ermee wat je wilt.’
• ‘De tips en adviezen zijn ook belangrijk voor situaties die
kunnen komen. Ze sterken je voor dingen die je nog niet
hebt meegemaakt maar op een dag misschien wel zullen
gebeuren.’

Je eigen handelen kritisch
onderzoeken, lukt het best
in groepsverband

in de werkmap zitten vijftien brillen die je kunt opzetten. Er zijn trouwens ook drie kaarten bij om het criterium “tijd” concreet te maken:
“toen”, “nu” en “dan”. Dat helpt om niet te veel te blijven hangen in
het verleden: wanneer je een situatie bespreekt, wil je ook weten of
dat een volgende keer, in de toekomst, is verbeterd.’

Is werken met Wanda niet erg
ingewikkeld? En tijdsintensief?
Barbara: ‘Een Wanda-sessie duurt anderhalf tot twee uur en verloopt
in verschillende fasen. Steeds terugkerende elementen daarin zijn de
keuze van een situatie die een deelnemer raakte en een vragenronde.
Deze fasen bieden de cursisten en de begeleider houvast. Als je ze
verschillende keren doorloopt, wijst het verder voor zich.’
Brecht: ‘Kies je voor Wanda, dan kan dat niet zomaar tussendoor.
Organiseer de sessies tijdens kindvrije uren en zorg dat de inhoud
centraal staat. Praktische zaken zoals uurroosters verschuif je beter
naar andere overlegmomenten. Enzovoort. Alleen als er echt tijd en
ruimte voor Wanda is, brengt het ook iets op.’

Zijn er nog meer aandachtspunten?
Barbara: ‘Er is een vertrouwensklimaat nodig. Deelnemers moeten
“vrij kunnen spreken”, daarvoor kun je met de groep het beste een
aantal regels bedenken. Bijvoorbeeld: wat in de groep besproken
wordt, blijft in de groep. Bovendien zijn de adviezen die de anderen
geven – hoe interessant ook – altijd vrijblijvend: degene die de
situatie meemaakte is niet verplicht om die adviezen op te volgen.
De bedoeling is om inzichten te verrijken, niet om strategieën op te
leggen.’
Brecht: ‘Dat klopt. Pas als elke deelnemer zich op zijn gemak voelt,
kunnen veranderingen optreden. Bij het individu én in de organisatie.
Bovendien komt zo’n vertrouwensklimaat niet vanzelf: de begeleider
van een Wanda-sessie is soms ook de leidinggevende van de deelnemers. Maar ook wanneer dat niet het geval is, zijn de groepsafspraken over “vrij spreken” een blijvend aandachtspunt.’
Katrien: ‘Een ander aandachtspunt is misschien om het niet alleen
bij praten te houden. Ervaringen delen is belangrijk, maar daar mag
het niet eindigen. Een Wanda-sessie is doelgericht: je kunt ook echt
met de inzichten aan de slag gaan.’

Hoe hebben jullie Wanda
ontwikkeld?
Katrien: ‘We baseerden Wanda op een voorbeeld uit Frankrijk. Daar
werken veel professionals in de sociale sector met analyse de pratique. Het betekent letterlijk “praktijkanalyse” en heeft zijn oorsprong
in de psychoanalyse. Wij zetten die methode om naar de context van
kinderopvang in Vlaanderen. Verder vulden we het aan met inzichten
waarbij de talenten van medewerkers en de kracht van de organisatie
centraal staan. De focus op succeservaringen leidt sneller tot effectieve veranderingen dan probleemgerichte strategieën.’
Brecht: ‘In de periode 2010-2012 hebben we Wanda ontwikkeld in
allerlei testgroepen in twaalf voorzieningen, bij opvangouders en
in zeven opleidingen. We kozen bewust voor een mix aan werkvormen en structuren, zowel in de voorschoolse als de buitenschoolse
opvang. De hele sector, inclusief opleidingen, was vertegenwoordigd!’

Jullie klinken alvast tevreden…
Barbara: ‘Dat zijn we ook! Het was intensief werken maar we geloven heel erg dat Wanda op een positieve manier kan bijdragen aan
de professionalisering en kwaliteitsverhoging in de opvang.’ <

Waar is Wanda te verkrijgen?
Wil je met Wanda aan de slag in je team?
Vraag dan de Wanda-map aan, met daarin een
handleiding, een volgschriftje, vijf spiekkaarten, een affiche van het kernproces, een affiche
voor groepsafspraken, vijftien perspectiefbrillen, drie tijdkaarten en een inspiratiefiche voor
verdiepende vragen. Alle informatie over de
methode, het pakket, trainingen en activiteiten,
vind je op www.projectwanda.be. Je kunt er
ook doorklikken naar ondersteunende materialen (Powerpoint-presentaties, checklists, een
sjabloon voor verslag, enzovoort).
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