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Beste Lezer,

De tijd gaat snel. Het lijkt alsof het gisteren was 
dat we het 10-jarig bestaan   van Kinderen in 
Europa vierden en nu zijn we toe aan een 'Extra 
nummer 2015' van Kinderen in Europa. Een 
nummer dat gepubliceerd wordt in het kader 
van de studiedag 'Inspiratie uit Europa.  
Kinderopvang en kleuterschool in een Europees 
perspectief ' die doorgaat op 12 mei 2015 in de 
Kind en Gezin-Academie te Brussel.

Studiedag: Inspiratie uit Europa
Kinderopvang en kleuterschool in een Europees perspectief

- Dinsdag 12 mei 2015 - 
De afgelopen jaren was er vanuit de Europese 
Commissie grote belangstelling voor de  
opvang en de educatie van jonge kinderen 
(ECEC - Early Childhood Education and Care). 
In 2011 werd een belangrijke aanbeveling 
uitgebracht. De Europese Commissie stelde 
een werkgroep samen met vertegenwoordi-
gers uit 25 Europese lidstaten. Zij schreven in 
samenwerking met experten een Europees 
Kwaliteitsraamwerk uit. Daarnaast werden er 
vanuit Europese instanties onderzoeks-
projecten uitbesteed over ECEC.

Op deze studiedag toetsen we recente  
evoluties over kinderopvang en kleuterschool 
in België en Nederland af  aan het European 
Quality Framework. Daarnaast bespreken we de 
resultaten van twee recente studies ,  
waarvan een aantal van de onderzoekers aan 
deze studiedag deelnemen. In kleine werk-
groepen gaan we na wat de relevantie is van de 
beleidsaanbevelingen die naar aanleiding van 
de onderzoeksresultaten werden geformuleerd 
voor onze landen.

We willen ook kleuterschool en kinderopvang 
met elkaar in contact brengen om zo tegemoet 
te komen aan de aanbeveling van de VLOR. 
Deze pleitte in 2012 voor een betere aansluiting 
tussen opvang en onderwijs en voor het  
ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie  
tussen kinderopvang en kleuterschool.

Voor wie?
Voor beleidsmedewerkers, directies van  
koepels, pedagogische adviseurs, pedagogisch 
coaches, docenten van hogere opleidingen 
'Pedagogie van het Jonge Kind', leraren-
opleidingen en leerkrachten volwassenen-
onderwijs en kinderzorg.
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