Studiebezoek aan Zweedse
Family centers en ECEC:
Enkele mooie herinneringen en
kritische bedenkingen
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Inleiding
Met dit rapport willen we enkele herinneringen en bedenkingen van het studiebezoek aan Zweden op
papier zetten. Tijdens het studiebezoek, dat plaatsvond van 9 tot 14 september 2012, bezochten we
geïntegreerde family centers, voorschoolse initiatieven, basisscholen, buitenschoolse initiatieven en
hadden we interessante seminaries met onderzoekers en beleidsmedewerkers.
In dit rapport beschrijven we beknopt de achtergrond van het studiebezoek aan Stockholm en
Göteborg, en geven we enkele reflecties weer over voorschoolse initiatieven (ECEC), family centers
en organisaties die werken met kinderen en jongeren in en rondom de school.
Voorliggend document is geen eindrapport, maar een neerslag van reflecties waarop iedereen
feedback kan en mag geven.
Voor wie benieuwd is naar visuele herinneringen, raden we aan volgende link te openen en de foto’s
te bekijken. Ze vormen een bron van inspiratie … link foto’s "studiereis Zweden".
Het studiebezoek werd georganiseerd op vraag van de Brusselse Minister B. Grouwels en VGC, de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het studiebezoek werd georganiseerd door VBJK, met de hulp
van een aantal Zweedse contactpersonen die vrijwillig meehielpen om er een onvergetelijk
studiebezoek van te maken. Bedankt Ingrid Engdahl en Vibeke Bing! Bedankt voor het voorstellen en
contacteren van interessante organisaties, voor het organiseren van inspirerende seminaries en voor
de gezellige tijd die jullie met ons doorbrachten (bij de bezoeken, tijdens lunch en diner). Zo konden
we met jullie de Zweedse en de Brusselse context bediscussiëren.
Het studiebezoek aan Zweden was een belangrijke inspiratiebron voor de praktijk en het beleid.
Daarom, bedankt aan iedereen die we bezochten. Bedankt voor jullie gastvrijheid, warm welkom,
jullie openheid en eerlijkheid.
We willen ook een dankwoord richten tot minister Brigitte Grouwels, niet enkel voor de financiële
middelen waardoor het studiebezoek kon plaatsvinden, maar zeker ook voor haar enthousiaste
deelname tijdens het studiebezoek en het reflectiemoment.
Natuurlijk willen we ook alle deelnemers bedanken voor hun interesse in de Zweedse context, voor
hun kritische deelname en het stimuleren van diepgaande reflecties.

Tack Tack
Sandra Van der Mespel, Liesbeth Lambert, en Hester Hulpia
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1 De achtergrond van het studiebezoek
1.1 Wat was het doel van het studiebezoek?
Het doel van de studiereis was inzicht te bieden in het Zweedse aanbod preventieve gezins- en
opvoedingsondersteuning en educatieve voorzieningen. Deze studiebezoeken boden een bron van
inspiratie aan Brusselse praktijkmedewerkers, beleidsmedewerkers en personen uit het middenveld.
Zowel het studiebezoek an sich, maar ook de reflecties nadien laten ons stilstaan bij de eigen situatie,
maar ook het groter plaatje in Brussel, om samen te werken aan een laagdrempelig aanbod
preventieve gezinsondersteuning, de verdere uitbouw van de idee van de Brusselse Huizen van het
Kind, en vernieuwingen in educatieve voorzieningen te stimuleren in een Brusselse context.
Waarom werd gekozen voor een studiereis naar Zweden?
o
o
o
o
o

Omdat Zweden gekenmerkt wordt door een lage graad van kinderarmoede, een hoge graad van
kindwelzijn en een hoge tewerkstellingsgraad van moeders (incl. alleenstaande moeders).
Omdat Zweden reeds jarenlang ervaring heeft met integrated family centers, die een bron van
inspiratie zijn voor de Huizen van het Kind.
Omdat Zweden één van de meest ontwikkelde ECEC1-systemen in Europa heeft met een hoge
participatiegraad.
Omdat Zweden een geïntegreerd model heeft van onderwijs en buitenschoolse opvang.
Omdat Zweden een uitgewerkt kinderopvangsysteem (preschools) voor 1-6 jarigen heeft, die
breed toegankelijk zijn voor iedereen.

1.2 Wat was de context van het studiebezoek?
Uit de beleidsverklaring 2011 – 2012 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie leren
we dat het VGC-College ‘Samen stad maken’ als uitgangspunt neemt. Men gaat voor een stedelijk
beleid dat zich richt op het verhogen van de levenskwaliteit van mensen, en in het bijzonder
gezinnen, in de stad. Het college kiest voor kwaliteit. Voor organisaties en professionelen die werken
met gezinnen betekent dit dat ze steeds opnieuw inspelen op de steeds veranderende Brusselse
realiteit. De VGC wil hieraan bijdragen door onder meer te investeren in opvoedingsondersteuning,
de Brede School en brede opvang. Naast kwaliteit vraagt de VGC meer samenwerkingscultuur en
participatie als hefbomen om antwoorden te vinden op de grote Brusselse maatschappelijke
uitdagingen. Het college wil ook de dualisering tegengaan, door de participatie van maatschappelijk
kwetsbare groepen aan het voorzieningenaanbod te versterken. Tot slot wil de VGC het aanbod
opvoedingsondersteuning zo dicht mogelijk bij ouders brengen. Hiertoe wil men onder meer
opvoedingsondersteuning nauw laten aansluiten bij de Brede School en investeren in de uitbouw van
ontmoetingsplaatsen. Zweden kan op dit vlak inspiratie bieden.
Een centrale rol in de gezins- en opvoedingsondersteuning in Zweden wordt gespeeld door de family
centers. Dit zijn buurtgerichte centra met een geïntegreerd aanbod van prenatale preventieve zorg,
preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen, ontmoetingsmomenten en activiteiten voor
kinderen en ouders en psychosociale ondersteuning. Een multidisciplinair team werkt er samen met
als doel het bevorderen van de gezondheids- en ontwikkelingskansen van kinderen en ouders en het
creëren van sociale netwerken rondom gezinnen. De Zweedse Family centers waren een bron van
inspiratie voor de Huizen van het Kind, het centrale concept in het (toekomstige) decreet preventieve
gezinsondersteuning. Kijken, horen, beleven hoe deze family centres werken is een bron van
inspiratie voor de uitbouw van Huizen van het Kind in Brussel.

1.3 De deelnemers aan het studiebezoek
Aan het studiebezoek namen in totaal 25 personen deel. Het was een groep deelnemers met een
verscheidenheid aan professionele achtergronden.
1

ECEC = Early Childhood Education and Care
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Deze mix had een zeer sterke meerwaarde. Er waren deelnemer met verschillende achtergrond (bvb.
ECEC, buitenschoolse voorzieningen, brede school, preventieve gezinsondersteuning) en dus een
ander referentiekader, een andere bril waarmee ze het studiebezoek ervaren. Door de diversiteit in de
groep werden de deelnemers gestimuleerd om eens over het muurtje te kijken en te leren van en met
anderen. Dit leren werd gefaciliteerd door een verscheidenheid aan organisaties die we bezochten,
maar ook door (informele) gesprekken met “collega’s” van verschillende achtergrond. Dit alles past
perfect binnen het holistisch idee van de Huizen van het Kind.
Hieronder een lijst met alle deelnemers aan het studiebezoek:
1
2
3
4
5
6
7

Anne Lambrechts
Anne Moisson
Antoinette Huysmans
Minister Brigitte Grouwels
Caroline Verlinde
Chantal Francot
Daniëlla Vanhaverbeke

8
9
10
11

David Vits
Git Ceulemans
Elke Lagae
Fien Rogghe

12
13

Frieda Fiers
Geert Meys

14
15
16

Hester Hulpia
Ilse Verbeke
Jessy Vandevelde

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Liesbeth Lambert
Lieve De Wulf
Lotte AGTEN
Luc De Smet
Marijke Chielens
Moeni Gabriël
Sandra Van der Mespel
Sigrid Arents
Veerle Mertens

Vzw Elmer
Scholengroep Brussel
VGC entiteitverantwoordelijke Gezin
Kabinet
Huis der Gezondheid
Coördinator Opvoedingswinkel Brussel
Leidinggevend medewerker Kinderdagverblijven VUB,
contactpersoon CB Jette
Kabinet
Kabinet
Diensthoofd consultatiebureaus Kind en Preventie
Deskundige, Entiteit Gezin, Algemene directie Welzijn,
Gezondheid en Gezin
Diensthoofd VUB kinderdagverblijven
Coördinator De Buiteling, Voorzitter WG Buitenschoolse,
Bestuurder van KDV De Ketjes
VBJK
Adjunct van de directeur, VGC
Coördinator Kinderopvang Vlaams-Brabant en Brussel Kind en
Gezin
Educatief medewerker VCOK
Coördinator inloopteam ZITA
Coördinator Brede School Nieuwland
Gezinsbond
Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (KOCB)
Stafarts Kind en Preventie
VBJK
Coördinator Huis der Gezinnen
Coördinator kinderdagverblijven Heilig Hart Heverlee
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1.4 Wat was de focus van het studiebezoek?
Zoals eerder vermeld, beoogden we tijdens het studiebezoek een bron van inspiratie te vinden in
Zweden. Daarom bezochten we inspirerende praktijken op het gebied van preventieve
gezinsondersteuning, ECEC en organisaties voor kinderen en jongeren in en rondom de school. Ook
gingen we in discussie met praktijkmedewerkers, beleidsmedewerkers en onderzoekers
Voor de inspirerende praktijken waren we geïnteresseerd in family centers met een preventief aanbod
gezinsondersteuning voor kinderen en ouders. Deze family centers zijn samenwerkingsverbanden van
verschillende organisaties: prenatale centra (maternity health care centers), consultatiebureaus (child
health centers), sociaal werkers en ontmoetingsplaatsen (open preschools). De centra bieden een
universeel aanbod naar alle gezinnen uit de buurt. Gezien de Brusselse bril waar we door kijken,
waren we uitermate geïnteresseerd in family centers in een stedelijke en multiculturele context.
Naast family centers bezochten we voorschoolse initiatieven (Förskola, preschool) die werken vanuit
een specifieke visie of met specifieke methodieken. We bezochten ook scholen en buitenschoolse
opvang (Grundskola, Fritidshem - elementary school, out of school care) en initiatieven rondom de
school.
Wat het beleid betreft, keken we uit naar het ontmoeten van lokale vertegenwoordigers, die samen
met ons konden stilstaan en in discussie gaan over de Zweedse context, de achtergrond, de missie en
de toekomstplannen van family centers en ECEC.
Voor het onderzoeksluik waren we geïnteresseerd in hoe onderzoekers zich positioneren t.o.v. family
centers en ECEC. Ook discussieerden we samen met onderzoekers over de evaluatie van family
centers en ECEC door verschillende stakeholders.

1.5 De Bezoeken
Tijdens het studiebezoek bezochten we inspirerende praktijken, beleidsmedewerkers en
onderzoekers in 2 steden: Stockholm en Göteborg.
In onderstaande tabel sommen we de bezoeken op:
-

Ugglan
Stella Nova
Seminarie met Ingrid Engdahl and Gunilla
Dahlberg, University of Stockholm

Göteborg

-

Traditionele preschool Bergsjön

Stockholm

-

FC Sigtuna
FC Sollentuna
Cultuurhuis - Room for children

Göteborg

-

FC Stjärnan (Bergsjön)
FC Trädet
Seminarie met Vibeke Bing

-

Bergsjön: school voor nieuwkomers; preschool
planning, familjelyftet; basisschool Bergsjön
jongerencentrum
Kristinedalskola & fritidshem (Stenungsgund)
Fritidshem Nya Varvet

Stockholm
ECEC

Family centre (FC)
&
ontmoetingsplaatsen

Kinderen en
jongeren in en
rondom de school

Göteborg

-
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Regiohuis:
Zweedse context

Göteborg

-

introductie regio Västra Götaland,
kinderrechten
pediater

Zoals u kan merken, bezochten we een mix van organisaties. Hierdoor konden de deelnemers kiezen
voor organisaties op ‘bekend’ terrein of net opteren voor onontgonnen horizonten. Ook dit past
binnen het holistisch gedachtegoed van de Huizen van het Kind.
Tijdens de bezoeken kregen we steeds een introductie door de gastheren of gastvrouwen. Ze stonden
stil bij hun visie, missie, werkingsprincipes, het doelpubliek, en nog veel meer. Overal kregen we een
uitgebreide rondleiding en konden we vragen stellen en met medewerkers in discussie gaan. Vaak
waren regionale beleidsmedewerkers aanwezig waarmee we in gesprek konden gaan.
Om de bezoeken vlot te laten verlopen, werd de groep deelnemers vaak opgesplitst in 2 groepen.
Niet iedereen bezocht dus dezelfde organisaties. Hierdoor werd discussie over verschillende
impressies en ervaringen door de deelnemers gestimuleerd.
Niet enkel de simultane bezoeken en de seminaries met experts en beleidsmedewerkers waren
inspirerend. Ook de informele reflecties met Brusselse en Zweedse collega’s tijdens de lunch, het
diner, tijdens de bus-, boot-, en treinritten vormden een bron van inspiratie.
Meer info omtrent de achtergrond van het studiebezoek en de Zweedse context, vindt u in de
infomap die werd opgesteld ter voorbereiding van het studiebezoek:
https://www.dropbox.com/s/2697j2gjqkw77sv/Infomap%20Studiereis%20zweden.pdf?m

2 Enkel reflecties
Aan alle deelnemers was gevraagd om voor, tijdens en na het studiebezoek te reflecteren en
persoonlijke notities te nemen. De volgende vragen stonden voorop:
 ALGEMEEN: Wat heeft je verrast? Wat intrigeert jou? Wat is je het meest bijgebleven
 EIGEN ORGANISATIE: Wat wil je zeker wel/niet meenemen naar je eigen organisatie?
Waarom? Welke zaken wil je zeker aan je collega’s vertellen?
 BRUSSELSE CONTEXT: Welke aspecten lijken jou ook binnen de Brusselse context
(bvb. Huizen van het Kind Brussel, kinderopvang in Brussel, prego in Brussel) zinvol en
haalbaar? Waarom? Heb je naar aanleiding van het studiebezoek aanbevelingen voor
het Brussels beleid?
 ZWEEDSE ORGANISATIE: Wat kan dit initiatief leren van jouw praktijk en expertise?
De reflecties werden besproken op een formeel reflectiemoment, een terugkomdag die plaatsvond
op 20 09 2012. Het vervolg van dit rapport is een beschrijving van wat werd besproken op dit
reflectiemoment.
Om de reflecties weer te geven wordt gebruik gemaakt van verschillende symbolen:
o
*
?
-

Neutraal, geen waardeoordeel
Voor inspirerende en positieve ervaringen
Voor vragen die we ons stellen
Voor kritische bedenkingen
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2.1 Algemene impressies van Zweden
Alvorens we focussen op de verschillende bezoeken aan inspirerende praktijken, besteden we
aandacht aan enkele algemene impressies van Zweden en het Zweeds gezinsbeleid en ECEC.
*
*
*

Decentralisatie en subsidiariteit
Sterke investering in professionals
Respect voor mensen: holistisch beeld van kinderen en ouders, mensen worden
gezien als sociaal kapitaal
Focus op preventie
Respect voor moedertaal
Openheid naar en vertrouwen in kinderen (bv. Toegankelijkheid van de organisaties,
geen omheining of hekjes wat in schril contrast staat met de veiligheidsvoorschriften
in Vlaanderen en Brussel)
Investering in infrastructuur en ruimte, creatieve decoratie (vaak met natuurlijke
materialen, duidelijk het land van oorsprong van IKEA en Zweeds design)
Dual earner – dual carer model, uitgebreid ouderschapsverlof voor moeders én
vaders)
Weinig diversiteit bij het personeel (weinig mannen, weinig medewerkers van
verschillende etnische origine)
Welke alternatieven zijn er voor kinderen jonger dan 1 jaar? Ben je als ouder ‘verplicht’
om een jaar ouderschapsverlof op te nemen?

*
*
*

*
*


*

Gastvrijheid
In elke organisatie die we bezochten werden we warm onthaald: er was steeds koffie
en cake en sommige organisaties ontvingen ons met een toneeltje. Alle organisaties
waren goed voorbereid op onze komst en namen uitgebreid de tijd om in gesprek te
gaan: een open en eerlijk gesprek waarin de medewerkers spraken over hun eigen
sterktes en zwaktes. Er was een sfeer van gezelligheid en openheid waardoor discussie
en interactie gestimuleerd werden.

2.2 Early childhood education and care (ECEC)
Deze reflectie is gebaseerd op het bezoek aan Ugglan (de uil), Stella Nova, een traditionele
kleuterschool in Bergsjön, en een seminarie met prof. Gunilla Dahlberg en prof. Ingrid Engdahl van de
Universiteit van Stockholm.

Algemeen
Educare
*

Integratie kinderopvang – kleuteronderwijs, geen breuk tussen voorschoolse
initiatieven en school
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*
*
-

‘Educare’(combinatie van leren, opvoeden en zorgen) is een verrijking voor
kinderopvang en kleuterschool
Mix van peuters en kleuters kan positief zijn voor beide
Slingerbeweging: educare als doel, maar in realiteit steeds meer aandacht voor
cognitief leren

Decentralisatie
o
*

-

Door decentralisatie grote verschillen tussen bezochte initiatieven
Lokale verschillen dankzij decentralisatie: curriculum bepaald op nationaal niveau,
maar concretisering op lokaal niveau (regionaal niveau en op niveau van de
organisatie)
Slingerbeweging: te weinig richtlijnen (cf. Krantenartikel over groepsgrootte in
kinderopvang)

Werkingsprincipes
*
*
*

Focus op creativiteit (in ateliers) en buitenspelen
Stiltebeleid, rustige sfeer
Pedagogisch documenteren, kindvrije uren voor teambesprekingen en intervisie

? Ogenschijnlijk minder aandacht voor veiligheid (e.g. open toegankelijk, geen hekjes, kinderen
spelen buiten zonder toezicht)

Medewerkers
*
o

Aantal stafleden (bvb. in Ugglan 3 medewerkers per klas: 1 leerkracht voor in de klas, 1
voor het atelier en 1 voor buitenactiviteiten).
Ook moeilijkheden om gediplomeerde medewerkers te vinden (maar lossen dit
creatief op, bvb. Door het aanstellen van een fotograaf die als leerkracht werkt)
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Stella nova

*
*
*
*
*
*
*

*
Ugglan

*

*
*
*
*
*
o

Sterke openheid naar kinderen en ouders
Nadruk op participatie van kinderen en ouders
Respect
Vertrouwen
Open communicatie
Luisteren naar kinderen, kinderen zijn
vertrekpunt
Verwelkoming van nieuwe kinderen – wenbeleid
(bvb. staf gaat thuis op bezoek samen met een
peter/meter)
Pedagogische visie
Nieuw gebouw in een achtergestelde buurt
(ecologisch, open ruimte, in schril contrast met
flatgebouwen uit de buurt)
Belang van de ruimte (cf. reggio emilia, ruimte
als belangrijke opvoeder)
Recht op 35u kinderopvang i.p.v. nationaal
minimum van 15u – recht op kinderopvang
Moedertaal leerkrachten
Pedagogisch documenteren
Pedagogische visie (cf. reggio emilia)
Nieuwe pedagogische directeur, die
veranderingen wil invoeren, maar wat soms op
weerstand van het team botst

? minder aandacht voor ouderbetrokkenheid?

Inspiratie voor de eigen organisatie?
o
o
o
o
o

Aandacht voor wenbeleid en verwelkoming van nieuwe kinderen en ouders
Openheid: letterlijk en figuurlijk (bvb. weinig hekjes)
Pedagogisch documenteren / portfolio (kindvrije uren worden ingepland in
werkschema van de medewerkers)
Buitenspelen
Creatieve (maar sobere) inrichting; natuurlijke materialen en natuurlijk ‘speelgoed’

Inspiratie voor de Brusselse context?
o
o
o
o

Zorgzame aandacht voor nieuwkomers, nieuwkomers worden gezien als sociaal
kapitaal
Een vlotte transitie van kinderopvang naar kleuterschool
Participatie van kinderen en ouders, openheid naar kinderen en naar ouders
Voldoende ruimte en tijd voor de medewerkers

Enkele suggesties voor de Zweedse organisaties die we bezochten
o
o

Bewust streven naar een sociale mix, tegengaan van segregatie, sociale functie van
kinderopvang nastreven
Recht op kinderopvang. Maar beperkt tot 15u per week per kind (en vervalt als ouder
de
thuis is met 2 kind?)
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o
o
o
o

Geen kinderopvang voordat kind 1 jaar is. Is iedereen tevreden met deze
standaardmaat?
Hoe ervaren ouders het normatieve dual earner – dual carer model?
Zoektocht naar een gebalanceerde en evenwichtige evaluatie en kwaliteitscontrole
Aandacht voor slingerbeweging ‘care versus cognitief leren’

2.3 Integrated Family centers (FC) en ontmoetingsplaatsen voor kinderen
en ouders (open preschools)
Deze reflectie is gebaseerd op de bezoeken aan FC Sigtuna, FC Sollentuna (Stockholm), Stjärnan
(Bergsjön), FC Trädet (Göteborg), een seminarie met Vibeke Bing en een ontmoetingsplaats in een
cultureel centrum (room for children – bibliotheek en atelier) in Stockholm.

Algemeen
Family centers
*
*

*
*
*
*
*
o
o
o
o

Ontstonden bottom up
Verschillende modellen: sommige met ‘4 benen’ onder 1 dak (i.e. prenatale aanbod,
consultatiebureau, ontmoetingsplaats en psychosociale ondersteuning door sociaal
werker). Ook andere modellen met minder dan ‘4 benen’. Maar ‘4benen model’ wordt
gezien als ideaal model, omdat de 4 pijlers het integraal aanbod naar families met
jonge kinderen omvat
Integratie van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning
Integratie van pre- en postnataal aanbod
Samenwerking tussen verschillende diensten
Lokale inbedding
Niet problematiserend, maar preventieve, ondersteunende benadering
Degelijke communicatiestructuur, o.a. door regelmatig overleg met alle betrokken
partners
4 pijlers hebben een andere ‘opdrachtgever’; verantwoording afleggen t.a.v. van
andere beleidsdomeinen
Gezondheidszorg komt uit publieke middelen, maar is sterk geprivatiseerd
Nood aan duidelijk kader: welke structuur / partners / aanbod / … zijn minimale
voorwaarden voor een family centre?

? Waarom beperkt tot 4 benen? Waarom niet ruimer en bvb. ook socioculturele sector betrekken?
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Prenataal aanbod – materniteitskliniek
*
*
*

Geïntegreerd in family centers  laagdrempelig en toegankelijkheid (voordeel voor
prenatale aanbod en het postnatale aanbod)
Gratis prenatale dienstverlening voor iedereen
Medewerkers = vroedvrouwen

Consultatiebureaus voor het jonge kind
*
*
*

Hoog aantal frequenties van de bezoeken
Betaalde medewerkers, maximaal gewerkt met vast personeel
Verpleegsters krijgen veel verantwoordelijkheid (bvb. ook vaccinaties geven)

Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders (open preschool)
*
*
*
*

o

Katalysator, kloppend hart van het family center
Evidentie voor ouders om met hun kind naar een ontmoetingsplaats te gaan
Benaming ‘open preschool’ leunt meer aan bij preschool (integratie kinderopvang
en kleuteronderwijs) wat drempelverlagend kan werken
Vibeke Bing: ‘we are teaching too much’ In ontmoetingsplaats ligt focus op de
sterkte en de kracht van de ouders; extra hulp ligt binnen handbereik ALS en
WANNEER ouders aangeven nood te hebben aan extra ondersteuning
Nood aan ontmoetingsplaatsen omdat ouders 1 jaar ouderschapsverlof hebben?
Ouders voelen meer de nood aan sociale contacten voor henzelf en de kinderen?

Psycho-sociale ondersteuning door sociaal werker
o

Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden, geen persoonlijke data files
+ open atmosfeer, groot vertrouwen
- Maar hoe wordt follow up gewaarborgd? Wat bij veranderingen in het team?

De medewerkers
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o
*
*

*

*
*
*
*

Geen vrijwilligers
Groot aantal medewerkers per family Centre
Medewerkers met verschillende achtergrond, met verschillende opleidingen,
hoogopgeleide medewerkers (vroedvrouwen, pediaters, verpleegkundigen, sociaal
werkers, psychologen)
Open houding van alle medewerkers: iedereen welkom laten voelen, hartelijke
ontvangst, naar ouders toe constant balanceren tussen contact zoeken en afstand
bewaren, focus op vertrouwen, er voor zorgen dat ouders en kinderen terugkomen,
sensitief zijn
Complementariteit van persoonlijkheden
Constant veranderende rol (door verscheidenheid aan ouders / kinderen / noden / … ), wat
een degelijke professionaliteit vraagt
Veel ervaren medewerkers (hoge jobsatisfactie)
Regelmatig overleg tussen teamleden, intervisie

? te hoogopgeleide medewerkers? Is het noodzakelijk om zo veel hoogopgeleiden te hebben op zo
een lokaal niveau?
Werkingsprincipes
Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders:
*
*

Ruimte voor vrijblijvendheid van ontmoeting (vrij toegankelijk, niet verplicht)
Soms aanbod van (vrijblijvende, niet verplichte) activiteiten, begeleid door medewerkers
van het family center (zoals zingen, koken, babymassage) of niet begeleid (zoals een vrije
atelierruimte)
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Family centre
*
o
o
o

o
o

Ruime openingsuren (bijna dagelijks) waardoor ruim toegankelijk
Soms specifieke openingsuren voor bepaalde doelgroep (bvb. enkel open voor
allerkleinsten)
Soms programma’s naar ouders (bvb. ICDP, Zweeds leren)
Ook soms aanbod van activiteiten naar ouders (zoals naaien, collage van de eigen
geschiedenis, ontbijt met externen van bvb. De bieb rond voorlezen of een
verpleegster met pop Sara voor voorlichting, ook spa en wellness – maar deze
activiteit had weinig aantrok, wat moesten de ouders met kinderen doen?)
Ook ad hoc aanbod o.b.v. behoeften en noden van ouders, bvb. programma rond
tweelingen op vraag van ouders. Voorbeeld van ouderparticipatie
de
2 handswinkel of ruilwinkel

? Ontmoeting enkel in de open preschool binnen het family centre; weinig aandacht voor
ontmoeting in het consultatiebureau?

Locatie en inrichting
*

Groot fysiek huis, met verschillende ‘kamers’

| Reflectieverslag studiebezoek Zweden | 12 |

o
*
*

Soms verschillende ingangen voor verschillende diensten, soms 1 ingang voor hele
huis
Gezellige inrichting, mooi aanbod van speelgoed
Gezellige, huiselijke sfeer (bvb. Versgebakken brood en koekjes, een aquarium met
vissen)

Voor wie?
*
*
*

Voor iedereen toegankelijk
Voor moeders en vaders (maar voornamelijk moeders)
Onderzoek toont aan dat bezoekers een weerspiegeling zijn van de buurt (cf.
onderzoek Vibeke Bing)

? Is er sprake van ontmoeting tussen diverse etnische groepen? Of blijft het gesegregeerd? Mooi
praktijkvoorbeeld van een medewerkster: zij plaatst zich tussen 2 groepen en vormt zo de link
tussen beide groepen.
? Worden de meest kwetsbare ouders bereikt? Worden hiervoor voldoende stappen
ondernomen?
? Registratie van aanwezigen? Is eerder een schatting nadien door de medewerkers dan een
correcte weergave (bvb. ouders dienden aanwezigheid in te vullen op een formulier dat
bevestigd is aan de ijskast, maar geen enkele ouder had dit gedaan).
Cultuurhuis ‘Room for children’
Ontmoetingsplaats in de kinderbibliotheek waar kinderen van verschillende leeftijden kunnen spelen,
lezen en knutselen met hun ouders. In het cultuurhuis is een theater, bibliotheek en trendy bistro. Het
is geen ontmoetingsplaats vanuit zorg- of welzijnssector, maar wel vanuit culturele invalshoek.
Zeer groot succes in het centrum van Stockholm (er zijn verkeerslichten die drukte weergeven). Ook
groot bereik van vaders.Team bestaat uit 3 professionals met een pedagogische achtergrond.

Er is ook een aanbod (betalend) naar creatieve ateliers.
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Inspiratie voor de eigen organisatie?
o
o
o
o
o
o

Integratie van pre- en postnatale aanbod
Focus op preventie
Laagdrempelig, bereikbaarheid, toegankelijkheid (o.a. Door prenatale aanbod en
door ontmoetingsplaatsen als kloppend hart)
Open en professionele houding van alle medewerkers
Vrijblijvende activiteiten (al dan niet begeleid) i.h.k.v. toegankelijkheid
Universeel aanbod voor alle ouders uit de buurt

Inspiratie voor de Brusselse context?
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Bottom up initiatieven
Samenwerking vraagt tijd (quote: “Rome wasn’t buid in a day, nor where the family
centers”)
Voorkeur om alles onder 1 dak te hebben in een fysiek huis
Ontmoetingsplaats als katalysator, als kloppend hart van het family centre
Prenatale aanbod als laagdrempelige ingang  binnen de Huizen van het Kind een
samenwerkingsverband opzetten met organisaties die in contact komen met
aanstaande gezinnen zoals vroedvrouwen en expertise centra kraamzorg. Maar ook
kinesisten met aanbod naar zwangeren, kinderdagverblijven (bij eerste
intakegesprek). Eventueel ook organisaties die activiteiten aanbieden voor
zwangeren (bvb. gezonde voeding, zwangerschapsturnen, …)
Investeren in het professionaliseren van de medewerkers (zowel betaalde
medewerkers als vrijwilligers)
Structurele inbedding van ontmoeting binnen een grotere structuur
Samenwerking en netwerking over verschillende disciplines heen, met verschillende
organisaties
Nood aan degelijke en stimulerende coördinatie
Efficiënt gebruik van ruimtes, samen huizen van complementaire diensten
Gebruikersparticipatie
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? Ontmoeting voornamelijk in open preschool, niet in consultatiebureau. Maar kan dit wel in
wachtzaal van het consultatiebureau gezien strakke organisatie van het CB en krappe
tijdsschema wat geen informele gesprekken bevorderd.
? Duidelijkheid omtrent wat minimaal binnen een Huis van het Kind moet vallen. Wanneer kan
een samenwerkingsverband zich een Huis van het Kind noemen? Mogen er continua bestaan (cf.
real family centers met 4 pijlers onder 1 dak versus like family centre, waar niet alle pijlers onder
hetzelfde dak gehuisvest zijn)?
? Is het haalbaar binnen de Brusselse context om alles onder 1 dak te hebben? (nadenken over
meer flexibel gebruik van ruimtes)
? Privatisering – Wat zal de toekomst brengen?

Enkele suggesties voor de Zweedse organisaties die we bezochten
o
o
o

o
o
o

Zeer sterke nadruk op open aanbod voor iedereen. Maar worden voldoende gerichte
inspanningen ondernomen om ook echt iedereen te bereiken?
Diversiteit binnen het team (mannelijke medewerkers en doelgroepmedewerkers
aantrekken)
Werken met vrijwilligers kan een meerwaarde bieden voor de family centers (naar
onthaal, naar faciliteren van spel- en ontmoeting). Vrijwilligers kunnen een invloed
hebben op de sfeer en de dynamieken binnen het family centre. Maar werken met
vrijwilligers gaat niet over 1 nacht ijs; het vraagt tijd, inzet, energie om hen te
ondersteunen en te motiveren
Opletten voor overprivatisering
Waarom maar 4 benen binnen het ideale model? Een samenwerking met meer
partners (buiten preventieve gezinsondersteunende veld) kan een meerwaarde zijn
Blijvende aandacht voor pre- en inservice training van de medewerkers. Voldoende
tijd voor intervisie, ook pedagogisch documenteren

2.4 Kinderen en jongeren in en rondom de school
Algemeen
School voor nieuwkomers
*
*
*
*
-

Ouders en kinderen gaan samen naar school en volgen een gelijkaardig traject (opzet:
hele gezin in hetzelfde huis – maar weinig vaders)
Thematische aanpak, ouders en kinderen leren over dezelfde thema’s
Leren over de lokale context, over de lokale gemeenschap
Ook ouderavonden waarop vaders wel aanwezig zijn
Beperkt in tijd (voor kinderen van lagere schoolleeftijd slechts +/- 6 maand, nadien
moeten ze terug naar hun eigen school)
Opmerking vanuit inspectie: “het is geen school, want het staat niet open voor
iedereen”; meer nadruk op andere ‘vakken’ (niet enkel Zweeds leren); pre- en post
testen van leerlingen

Basisschool Bergsjön:
*
*

Aantal leidinggevenden: 3 leidinggevenden voor 400 leerlingen
Verschillende initiatieven: 1) vanuit inspectie rondom leren leren; 2) open school voor
wiskunde; 3) voetbal profiel

? Ouderbetrokkenheid?
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Basisschool & buitenschoolse opvang Kristinedalsskola
*
*
*

Onderwijs in moedertaal
Aandacht voor nieuwkomers
Kind en zijn interesses staan centraal

Familjelyfthet
Familjelyftet” is developed from an English model of family interaction from Marlborough Family
Education Centre in London. The basis of the model is students target board. Each week, students have
three school goals and at least one home goal. These should be specific and achievable. School goals, for
example to be on time to school, doing homework or not fighting with schoolmates are determined by the
class teacher. Home goals are determined by the parents and children and can for example about getting
up early enough in the morning. The goals are graded daily on a scale of one to four. School goals are
rated by the class teacher and home goals of the parents. The ratings are then used as a basis for
discussion at the weekly meetings with participating students, parents and staff at “Familjelyftet”. This
leads to open discussions which attempts to highlight the positive behaviour and focus on solutions
*
*
*

Dialoogmodel, holistische aanpak
Verantwoordelijkheid van school – ouders – kinderen
Doel: sterkere familiebanden

Buitenschoolse opvang Nya Varvet
o
*

Kinderen gaan elke namiddag naar buitenschoolse opvang
Focus op spel en vrij aanbod (buitenspelen, gitaar spelen,
pingpongen, biljart, gezelschapspelen, … )
Curriculum voor buitenschoolse opvang
Vertrouwen in de kinderen

*
*

Pre school planning
*
*
*

Veel ruimte per kind (35 m² per kind buiten; 7 m² per kind binnen)
Veel ruimte voor medewerkers
Flexibel gebruik van ruimtes

Jongerencentrum
*

Geïntegreerd aanbod naar adolescenten

3 Tot slot
Wat kunnen de slotwoorden zijn van een reflectieverslag van een onvergetelijk studiebezoek naar
Zweden? We gebruiken de evaluaties van de deelnemers als inspiratie voor de slotwoorden ....
Positieve eindnoten:
*
*

Interessante keuze / variatie aan studiebezoeken; degelijk programma
Combinatie van ECEC, family centers en aanbod voor oudere kinderen
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*

*
*

*
*
*
*

Uiterst interessante en sympathieke experten die inspirerende presentaties gaven,
maar die ons ook tijdens de bezoeken en de informele momenten vervoegden. Er was
voldoende discussie mogelijk met hen
Zeer goede praktische en organisatorische voorbereiding van het studiebezoek
(vluchten, hotels, vervoer, restaurants, ...)
Zeer aangename groep, goede samenstelling van de groep, mogelijkheid om collega’s
eens op een andere manier te leren kennen en in een andere context over de
Brusselse situatie te discussiëren
Bezoek aan 2 steden (zeker gezien decentralisatie)
Voorbereidingsmoment voor het studiebezoek en reflectiemoment na het
studiebezoek
Voldoende documentatie en informatie over de Zweedse context
Geeft een boost om van start te gaan met nieuwe projecten in Brussel

Enkele kritische reflecties:
-

Meer tijd om ouders te ontmoeten: hoe ervaren zij het leven als ouder in Zweden?
Meer tijd ter plaatse voor formele discussie tussen de deelnemers
Nood aan wat vrije tijd
Vol programma

Als afsluiter een aantal foto’s van Göteborg

En enkele kiekjes uit Stockholm
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Bedankt iedereen! Iedereen die ons ontving, iedereen die deelnam, bedankt voor het onvergetelijk
studiebezoek!
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