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     Inleiding

Het belang van Opvang en Onderwijs van Jonge 
Kinderen (OOJK)1 voor alle jonge kinderen, in de eerste 
plaats voor de meest kwetsbaren

Toegang hebben tot en kunnen genieten van kwaliteitsvolle opvang en kleuterscholen 
heeft zowel voor individuen als voor de samenleving als geheel positieve langeter-
mijneffecten. Vanuit een economische invalshoek tonen diverse studies aan dat de 
kosten, als men niets onderneemt, veel hoger zijn dan de kosten die gepaard gaan 
met het investeren in kwaliteitsvolle en universeel toegankelijke voorzieningen (OOJK). 
Internationale studies schuiven een minimum van 1% van het BBP naar voren als een 
benchmark voor het niveau van de jaarlijkse investering die nodig is om te komen tot 
kwaliteitsvolle, voor iedereen toegankelijke OOJK-diensten.2

Volgens een recente studie in opdracht van de Bertelsmann Stiftung zouden hervor-
mingen in het Duitse educatiesysteem tegen 2090 een return opleveren tot 2,81 miljard 
euro, meer dan het huidige BBP van het land.3 Uit de Verenigde Staten komt er bewijs-
materiaal dat voor elke dollar die in een kind wordt geïnvesteerd, de return schommelt 
tussen 2.50 en 16 dollar. Volgens hetzelfde rapport zou de return in Ierland tussen 4 en 
7 euro bedragen voor elke euro die in OOJK wordt geïnvesteerd.4 

1. Dit is de officiële Nederlandse vertaling van Early Childhood Education and Care (ECEC), voorzieningen voor 

kinderen tussen 0 en 6 jaar. 

2. Department of Children and Youth Affairs (Ierland) (2013).Right from the Start: Report of the Expert Advisory Group 

on the Early Years Strategy

3. Woessmann, L. & Piopiunik, M. (2013).What Inadequate Education Costs Society, Bertelsmann Stiftung. http://

www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-6FE66C6A-8C78859C/bst_engl/hs.xsl/93522.htm.

4. Department of Children and Youth Affairs (Ierland) (2013).Right from the Start.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-6FE66C6A-8C78859C/bst_engl/hs.xsl/93522.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-6FE66C6A-8C78859C/bst_engl/hs.xsl/93522.htm
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Langetermijnstudies tonen aan dat zowel voor individuele kinderen als voor hun 
gezinnen het kunnen deelnemen aan kwaliteitsvolle OOJK-programma’s een blijvende 
impact heeft op de schoolresultaten, en ook op hun algemene sociale, emotionele en 
fysieke ontwikkeling. Het heeft dus een positieve impact op het welbevinden van de 
jonge kinderen. De voordelen zijn nog groter voor kwetsbare en gemarginaliseerde 
kinderen, 5 en studies in de V.S. tonen aan kwaliteitsvolle educatie voor jonge kinderen-
positieve effecten heeft voor kinderen met een migratieachtergrond, zeker voor zij die 
thuis een minderheidstaal spreken6 en ook voor kinderen die in armoede leven.

Kwaliteitsvolle OOJK ondersteunt de holistische ontwikkeling van jonge kinderen – 
niet alleen met het oog op de toekomst maar ook in het hier en nu – en biedt hen 
een veilige en stimulerende omgeving als eerste contact met de wereld buiten het 
gezin. Het creëert voor hen ook een sociale omgeving waarin zij met hun leeftijdsge-
noten kunnen omgaan. Ook voor de ouders die de eerste opvoeders van hun kinderen 
zijn, biedt dit voordelen: OOJK-voorzieningen kunnen voor hen een partner zijn in de 
opvoeding en de nodige steun bieden. OOJK kan voor ouders ook een ontmoetings-
plek zijn om andere ouders te ontmoeten en hun ervaringen uit te wisselen en te delen.

Maar de diensten voor jonge kinderen op zichzelf volstaan niet om de armoedepro-
blematiek uit de wereld te helpen: kwaliteitsvolle programma’s voor jonge kinderen 
van gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond op zich kunnen 
niet alleen de spiraal van armoede doorbreken. Kwaliteitsvolle diensten voor kinderen 
moeten een onderdeel vormen van andere structurele vormen van ondersteuning en 
van maatregelen tegen armoede, zoals werkgelegenheid, sociale zekerheid, huisves-
ting en ook geletterdheid, taalvaardigheden en beroepsopleidingen.

5. Lazarri, A. & Vandenbroeck, M. (2013).Accessibility of ECEC for children from ethnic minority and low-income 

families.http://www.calameo.com/read/001774295780e9c56e158? authid=lunFhaVetzQ6. Melhuish, E. (2013). 

Early Childhood Education & Care & Long-term Effects.http: //www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/

TFIEY-1_PP/Edward_Melhuish.pdf. Sylva, K. (2016).The Effects of Early Education in England.http: //www.euro-

pe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-7_PP/Kathy-Sylva.pdf.

6. Park, M. (2013). Accessibility of Early Childhood Education and Care Services in the United States for Children of 

Immigrants of Diverse Origin.http: //www.calameo.com/read/001774295243ac83c66da? authid=A6uZKUnfA4NZ.

http://www.calameo.com/read/001774295780e9c56e158?authid=lunFhaVetzQ6
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-1_PP/Edward_Melhuish.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-1_PP/Edward_Melhuish.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-7_PP/Kathy-Sylva.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-7_PP/Kathy-Sylva.pdf
http://www.calameo.com/read/001774295243ac83c66da?authid=A6uZKUnfA4NZ
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Noodzakelijke voorwaarden voor OOJK om een positieve 
impact te hebben

Om deze positieve effecten te kunnen realiseren, zowel op individuele als op maat-
schappelijke schaal, zijn er belangrijke voorwaarden die moeten worden vervuld om 
te komen tot succesvolle OOJK-voorzieningen, vooral voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond. Die werden tijdens de Forum-
vergaderingen stuk voor stuk besproken en zijn ook opgenomen in het European 
Quality Framework voor OOJK.7 

Grote variaties in het beleid van de lidstaten bij de financiering (publiek, privé, gemengd), 
de vereiste kwalificaties van het personeel, de toegankelijkheid, de types van en de 
organisatie van OOJK-diensten geven aan dat de noodzakelijke kwaliteitsvoorwaarden 
nog niet zijn vervuld. In veel Europese landen blijft er een tekort aan betaalbare kwali-
teitsvoorzieningen, vooral voor kinderen van nul tot drie jaar. Er zijn ook lacunes in voor-
zieningen voor betaald zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, 
en hindernissen voor de uitoefening van het recht op gratis of betaalbare OOJK voor 
kinderen.8 Al deze factoren hebben invloed op de toegankelijkheid van OOJK voor de 
meest kwetsbare gezinnen.

Over het algemeen genomen bereiken maar tien lidstaten de Barcelona-targets: 33% 
inschrijvingen bij de 0-3-jarigen, al stijgt in diverse lidstaten de deelname tot ongeveer 
90% voor kinderen vanaf drie jaar. Wat het garanderen van een minimale kwaliteit 
betreft, zijn de kwalificatievereisten in de meerderheid van de lidstaten erg laag of zelfs 
onbestaande voor wie voor kinderen van 0 tot 3 jaar zorgt, terwijl voor kinderen van 3 
tot 6 jaar de meeste lidstaten een bachelor diploma (of een equivalent daarvan) eisen 
voor wie in een kleuterschool actief is.9 

7. Milotay, N. (2016). From research to policy: the case of early childhood and care. In: M. Vandenbroeck, M. Urban & J. 

Peeters. Pathways to Professional Early Childhood Education (pp.119-131). London, New York: Routledge.

8. Moss, P. (2012).Caring and Learning together: exploring the relationship between parental leave and early childhood 

education and care. In: European Journal of Education, Vol. 47, 4, december, p. 484. 15.

9. Voor een overzicht van de diverse systemen verwijzen we naar de resultaten van de Europese CoRe-studie 

(CompetenceRequirements), waarin de uiteenlopende regels en reguleringen in verschillende Europese landen 

worden overlopen. Zie http://www.vbjk.be/en/node/3559, waar de rapporten kunnen worden gedownload.

http://www.vbjk.be/en/node/3559
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European Quality Framework voor OOJK

TOEGANKELIJKHEID 

1. Toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

2. Participatie, sociale cohesie en diversiteit

PERSONEEL EN WERKOMSTANDIGHEDEN

3. Opleiding en permanent leren

4. Ondersteunende werkomstandigheden

CURRICULUM

5. Holistische ontwikkeling van het kind

6. Samenwerking en reflectie

MONITORING EN EVALUATIE

7. Informatie in functie van kwaliteitsverbetering

8. In het belang van het kind

BELEID EN FINANCIERING

9. Verantwoordelijkheid en samenwerking

10. Recht op toegang
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Belemmeringen voor de toegang tot kwaliteitsvolle OOJK

Zowel in de V.S. als in Europa krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en/
of een migratieachtergrond te maken met belemmeringen wat de toegankelijkheid van 
kwaliteitsvolle OOJK betreft. Volgens een Unicef studie ligt hun deelname aan OOJK 
lager dan bij kinderen uit families met een hoger SES, en de diensten waar kansarme 
kinderen worden opgevangen zijn vaak van een lagere kwaliteit.10

Een aantal structurele belemmeringen voor kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen en/of een migratieachtergrond dragen bij tot deze ongelijkheid:

 > De betaalbaarheid van OOJK-voorzieningen: door een beperkte overheidsfinan-
ciering ontstaan er wachtlijsten of vormen van uitsluiting, aangezien veel ouders 
met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond zich de kosten van OOJK niet 
kunnen veroorloven.11

 > Te weinig netwerken en toegang tot informatie over OOJK-voorzieningen: 
veel achtergestelde en kwetsbare gezinnen hebben kleinere informele netwerken 
en weten minder over het functioneren en de beschikbaarheid van OOJK-diensten.12

 > Tekort aan voorzieningen of te weinig flexibele OOJK-voorzieningen: als 
er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn, wordt er vaak voorrang gegeven aan 
werkende ouders. Ouders met een laag inkomen werken vaak op onregelmatige 
uren en hebben dus nood aan flexibele openingsuren om gebruik te kunnen maken 
van OOJK-diensten. Die zijn vaak niet voldoende gefinancierd door de overheid.13 

10. UNICEF (2008).The child care transition. A league table of early childhood education and care in economically 

advanced countries. Innocenti Report Card 8. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.

11. Park, Accessibility of Early Childhood Education and Care Services.

12. Vandenbroeck M., Lazarri, A. et al.(2013) Accessibility of Early Childhood Education and Care (ECEC) for children from 

ethnic minority and low-income families.

13. Ibid.
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 > Gezinskenmerken: scholingsgraad van de ouders en tewerkstelling: de scho-
lingsgraad van ouders, vooral moeders, heeft invloed op de schoolresultaten van 
hun kinderen en ook op de participatie van de kinderen aan OOJK.14 De ouders van 
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond zijn 
vaker lager geschoold. Hoewel net deze kinderen het grootste voordeel zouden 
hebben bij kwaliteitsvolle OOJK, worden ze in sommige landen minder vaak 
ingeschreven.15

 > Diensten zijn niet altijd ontvankelijk voor diversiteit of worden niet als zinvol 
ervaren door de kansarme ouders en ouders met migratieachtergrond: 
kinderen en gezinnen met diverse culturele waarden, geloofsovertuigingen, talen 
en achtergronden voelen zich soms niet thuis in de mono-culturele en eentalige 
OOJK-voorzieningen en hebben soms moeite met deze pedagogische aanpak. 
Kansarme ouders en ouders met een migratieachtergrond hebben vaak het gevoel 
dat OOJK-diensten niet aan hun noden of verwachtingen beantwoorden.

Kwaliteitsvolle OOJK-diensten moeten niet alleen toegankelijk, betaalbaar en beschik-
baar zijn, maar ze moeten ook gewild zijn en zinvol voor alle gezinnen, en ze moeten 
inspelen op de veranderende samenstelling van de bevolking en de evoluerende 
noden om succesvol te zijn.

De hier volgende aanbevelingen zijn bedoeld om beleidsmakers op lokaal, nationaal en 
federaal niveau een omvattend geheel van leidende principes aan te reiken, maar ook 
voor stichtingen, donors en andere stakeholders. Ze zijn gebaseerd op de discussies 
tussen beleidsmakers en onderzoekers op de TFIEY-bijeenkomsten (Transatlantic Forum 
on InclusiveEarlyYears). De aanbevelingen focussen op aspecten die van belang zijn 
voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond, maar 
ze komen uiteindelijk alle jonge kinderen en gezinnen ten goede, in OOJK-systemen 
over heel Europa en de V.S., wat ook hun achtergrond is. Investeren in een inclusieve 
en kwaliteitsvolle OOJK is een win-win: voor alle kinderen en hun gezinnen, en voor de 
samenleving als geheel. 

14. Park, Accessibility of Early Childhood Education and Care Services.

15. Ibid., 28. Vandenbroeck, Lazarri et al., Accessibility of Early Childhood Education and Care (ECEC).
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     Beleidsaanbevelingen

Verbeter de toegankelijkheid van OOJK-diensten

Een OOJK-beleid dat de evenwaardige toegankelijkheid tot OOJK-diensten 
bevordert en zorgt voor een meer rechtvaardige (her)verdeling van de bestaande 
plaatsen in OOJK is essentieel om de bestaande belemmeringen voor kinderen 
uit gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond weg te 
werken. Door het recht van ieder kind op een plaats in OOJK concreet te imple-
menteren, kan ook de schoolrijpheid toenemen en de prestatiekloof tussen 
kansarme en andere kinderen verminderen. Dit is bijzonder belangrijk voor 
jonge kinderen met een migratieachtergrond en voor kinderen die kampen met 
andere vormen van achterstelling. Onderzoek wijst uit dat zij nog meer voordeel 
halen uit kwaliteitsvolle OOJK-voorzieningen dan hun leeftijdgenoten.16

 > De cijfers over het gebruik van OOJK-diensten verschillen sterk van land tot land. De 
Belgische cijfers behoren wereldwijd tot de hoogste: 99% van alle kinderen tussen 
3 en 5 maakt gebruik van de kleuterschool17. De verschillen in participatie aan OOJK 
van jonge kinderen, zowel in de EU als in de V.S., vloeien vaak voort uit de beschik-
baarheid en de kosten van deze diensten. Een beleid dat de kosten van kwaliteits-
volle OOJK-diensten laag houdt voor de gebruikers en inzet op het verhogen van 
de beschikbaarheid, is essentieel om de toegankelijkheid te verhogen. De prijs van 
OOJK afhankelijk maken van het inkomen van de ouders (inkomensgerelateerd) is 
een efficiënt middel om de toegang vooral voor kinderen uit gezinnen uit lagere 
middenklasse te verhogen. Deze kinderen uit de lagere middenklasse worden vaak 

16. Park, Accessibility of Early Childhood Education and Care Services, 

17. OECD (2014), OECD Family database, p.3, http://www.oecd.org/els/soc/PF3_2_Enrolment_in_childcare_and_

preschools.pdf

http://www.oecd.org/els/soc/PF3_2_Enrolment_in_childcare_and_preschools.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/PF3_2_Enrolment_in_childcare_and_preschools.pdf
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uitgesloten in systemen waar de kansarme kinderen gratis toegang krijgen (via 
bvb. vouchers). Experts op de forums hebben ervoor gewaarschuwd dat de armste 
gezinnen vaak geen plaats vinden wanneer de financiële ondersteuning naar de 
ouders gaat en niet naar de voorzieningen; zij blijken minder snel dan middenklasse 
ouders de weg te vinden naar een plek via zogenaamde vouchers18. Omdat de mobi-
liteit van gezinnen met een laag inkomen vaak lager is dan bij gezinnen met hogere 
inkomens, is het belangrijk dat kwaliteitsvolle OOJK-voorzieningen zich bevinden in 
de buurten waar deze bevolkingsgroepen wonen.19

 > OOJK moet zinvol en ook zo vroeg mogelijk toegankelijk zijn voor de gezinnen die in 
armoede leven en/of een migratieachtergrond hebben. Onderzoek toont aan dat de 
eerste levensjaren van een kind bijzonder bepalend zijn voor zijn gezonde verdere 
ontwikkeling (cognitief, sociaal, emotioneel).20

 > Een combinatie van universeel toegankelijke diensten voor alle kinderen, blijkt 
met extra ondersteuning voor kwetsbare kinderen (progressief universalisme) een 
efficiënte strategie om de toegang tot OOJK-diensten voor alle kinderen te bevor-
deren. Gesegregeerde diensten zijn nadelig voor bevolkingsgroepen met een laag 
inkomen en voor kinderen die tot minderheden behoren. OOJK-programma’s met 
een sociaal-economische mix blijken bijzonder voordelig te zijn voor achtergestelde 
kinderen. 21 In het Vlaamse onderwijssysteem bijvoorbeeld is er voor ieder kind een 
basisfinanciering, en is er bijkomende financiering voor kinderen waarvan de ouders 
een laag gezinsinkomen hebben, de scholingsgraad van de moeder laag is, en voor 
kinderen die thuis een andere taal dan Nederlands spreken.

 > Door een breed draagvlak te creëren, zowel bij bevolkingsgroepen met een laag 
inkomen als bij de middenklasse, maakt kwaliteitsvolle OOJK meer kans om een 
maatschappelijke en politieke prioriteit te blijven, ook in tijden van een streng 
economisch besparingsbeleid en van veel veranderingen op het vlak van adminis-
tratie en politiek.

18. Vandenbroeck, Lazarri et al., Accessibility of Early Childhood Education and Care (ECEC), 6.

19. Vandenbroeck, Lazzari et al., Accessibility of Early Childhood Education and Care (ECEC), 4.

20. Bonati, M. (2013).Matching Vulnerable Children Needs and Health Services. http://www.europe-kbf.eu/~/media/

Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-Bonati.pdf. 27-8.

21. Melhuish, Early Childhood Education & Care, 15.

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-Bonati.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-Bonati.pdf
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Ontwikkel competenties, kennis en attitudes voor 
OOJK-professionals en teams

Het niveau en de kwaliteit van de permanente opleidingen vorming van profes-
sionals in de OOJK zijn sleutelfactoren die mee bepalend zijn voor de algemene 
kwaliteit van de aangeboden diensten. Er zijn bovendien specifieke competen-
ties, kennis en attitudes nodig als leraren en andere professionals en ook teams 
met succes willen werken met gezinnen met een laag inkomen en/of een migra-
tieachtergrond. Hierdoor worden OOJK-diensten inclusiever, toegankelijker, 
zinvoller en waardevoller voor kwetsbare en diverse bevolkingsgroepen. Een 
combinatie van een efficiënte basisopleiding en een permanente professionele 
ontwikkeling voor de hele OOJK-sector is noodzakelijk om te maken dat compe-
tenties van leraren en teams aangepast zijn om te kunnen werken in een context 
van hyperdiversiteit.

 > Om goed te kunnen werken met gezinnen met een migratieachtergrond en/of een 
laag inkomen hebben OOJK-professionals en teams bijkomende competenties en 
kennis nodig, zoals: strategieën om positief om te gaan met diversiteit, respect voor 
verschillende achtergronden, waarden en geloofsovertuigingen van gezinnen, leren 
omgaan met meertaligheid, het werken met moeilijk te bereiken gemeenschappen, 
vertrouwensrelaties opbouwen gebaseerd op wederzijds respect, samenwerken in 
een nauw partnerschap met andere organisaties, diensten en ouders. 22 In de OOJK-
opleidingsprogramma’s (zowel de basisopleiding als de permanente vorming) moet 
de nadruk liggen op het ontwikkelen van interculturele en reflectieve competenties 
en best practices. 23

 > Een permanente professionele ontwikkeling is even belangrijk als een hooggekwa-
lificeerde basisopleiding (60% van de beroepskrachten moet een bachelorvorming 
hebben). Initiatieven op dat vlak die erin slagen om de kwaliteit van OOJK-diensten 
en de ervaringen van kinderen te verbeteren, worden gekenmerkt door de volgende 
belangrijke succesfactoren24: ze zijn gebaseerd op een coherent pedagogisch kader 

22. Lazzari, A., Vandenbroeck, M., en Peeters, J. (2013).The early years workforce: A review of European research and 

good practices on working with children from poor and migrant families. http://www.europe-kbf.eu/~/media/

Europe/TFIEY/TFIEY-2_InputPaper/The-early-years-workforce_European-perspective.pdf

23. National Education Association (2008).Promoting Educators’ Cultural Competence To Better Serve Culturally Diverse 

Students. http: //www.nea.org/assets/docs/PB13_CulturalCompetence08.pdf.

24. Peeters, J., Lazzari, A., Cameron, C., Budginaite, I., Hauari H., Peleman, B., en Siarova, H. (2015). Early Childhood 

Care: working conditions, training and quality-A systematic review.Dublin: Eurofound.

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_InputPaper/The-early-years-workforce_European-perspective.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_InputPaper/The-early-years-workforce_European-perspective.pdf
http://www.nea.org/assets/docs/PB13_CulturalCompetence08.pdf
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of een curriculum dat steunt op onderzoek en zich richt op de noden van achterge-
stelde en kansarme gezinnen. Praktijkmensen moeten actief betrokken worden bij 
het proces om de educatieve praktijk te verbeteren en de permanente professio-
nele ontwikkeling moet focussen op reflectie op de praktijk, met teams die worden 
ondersteund door een mentor of coach die de reflectie van mensen uit de praktijk 
faciliteert, en wel op betaalde kindvrije uren25. 

 > Het inzetten van een divers samengesteld team, met daarin ook mensen met een 
migratieachtergrond of met ervaring met het leven in kansarmoede, kan de toegan-
kelijkheid en het aanbod van voorzieningen bevorderen voor mensen met een gelijk-
aardige achtergrond. In het ideale geval is het personeel een weerspiegeling van de 
culturele en taaldiversiteit van de populatie jonge kinderen. Hoe dan ook, gezien de 
beperkingen op het personeel en de opgang van hyperdiverse groepen moet al het 
personeel, veeltalig of niet, getraind worden om in diverse OOJK-voorzieningen te 
werken, en moet het alert en benaderbaar zijn voor deze problematiek.

25. Peeters, J., De Kimpe, C., en Brandt, S. (2016). The competent early childhood education and care system in the 

city of Ghent: A long-term investment in continuous professional development. In: M. Vandenbroeck, M. Urban & J. 

Peeters. Pathways to Professional Early Childhood Education (pp. 57-71). London, New York: Routledge.



14 

Ontwerp wetenschappelijk onderbouwde 
OOJK-curricula

Een holistische kijk op leren en vorming – met niet alleen aandacht voor de cogni-
tieve ontwikkeling, maar ook voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikke-
ling en identiteitsvorming – is nodig bij de ontwikkeling van zowel curricula als 
het personeel, vooral voor kwetsbare gemeenschappen. In veel landen ligt in de 
curricula en de opleiding van leraren nog altijd sterk de nadruk op voorberei-
ding op de lagere school waardoor de kansen beperkter zijn om het te hebben 
over wat jonge kinderen in een context van diversiteit kunnen en moeten leren, 
en over wat hun holistische ontwikkeling ten goede komt.

 > Inclusie en een holistische opvatting over de ontwikkeling van kinderen, met niet 
alleen aandacht voor resultaten op het vlak van academisch leren, maar ook voor 
welbevinden en positieve identiteitsvorming, zijn cruciaal voor de gezonde ontwik-
keling van alle jonge kinderen, alsook voor het bereiken van de gewenste maat-
schappelijke cohesie.

 > Goed ontworpen curricula kunnen uitsluiting tegengaan en het wederzijdse begrip 
tussen verschillende gemeenschappen verbeteren. Om dit te realiseren moeten 
curricula de diverse achtergronden van alle kinderen respecteren, ook die uit 
gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond, bij voorkeur in een 
sociaal gemengde omgeving.26

 > OOJK-curricula moeten inspelen op de uiteenlopende noden en vaardigheden van 
kinderen, en hun achtergronden en ervaringen respecteren. Een geïntegreerd curri-
culum – en dus geen gescheiden curricula voor kinderen met welbepaalde achter-
gronden – is essentieel om tot evenwichtige resultaten te komen. Curricula moeten 
ook, voor zover mogelijk, in een participatief traject worden vastgelegd, in dialoog 
met ouders en gemeenschappen, en in een relatie van wederzijds respect en onder-
ling vertrouwen.

26. Bonati, M. (2013). Matching Vulnerable Children Needs and Health Services: Strategies and Contents. http://

www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-Bonati.pdf, 9.

http:// www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-Bonati.pdf
http:// www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-Bonati.pdf
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Heb meer oog voor culturele en taalfactoren in 
OOJK-programma’s

Een beleid dat het ondersteunen van de moedertaal en het behoud van het 
cultureel kapitaal van kinderen aanmoedigt, is nodig om te zorgen voor kwali-
teit, gelijke kansen en een bredere maatschappelijke integratie. Het traditio-
nele taalbeleid is veelal eentalig en houdt geen rekening met het toenemende 
onderzoek naar het belang van de eerste taal van kinderen in hun ontluikende 
geletterdheid. Het gebruik maken van en positief belichten van diverse culturen 
helpt bovendien bij de ontwikkeling van sociale en emotionele competenties 
en bij het faciliteren van een OOJK-omgeving die inclusief en verdraagzaam is.

 > De overheersende – en vaak onjuiste – overtuiging bij praktijkmensen over het 
aanleren van een tweede taal en bestaande ‘mythen’ over de superioriteit van eenta-
lige praktijken tonen de nood aan om intense trainingen te geven over de resultaten 
van recent onderzoek en over praktijken die efficiënt zijn gebleken. 27

 > Een creatief gebruik van de culturele en taalvaardigheden van leerlingen staat 
centraal in veel vernieuwende programma’s. Deze strategie kan veel doelstellingen 
hebben, zoals het ontwikkelen van meertalige competenties (model voor de basis-
school in Ierland) 28 of het werken aan verdraagzaamheid en wederzijds begrip 
(Noord-Iers Pilot Programme) 29. 

27. Van Avermaet, P. (2015). Inequality, inequity and language in the early years. There are no simple recipes! http://

www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Piet-Van-Avermaet.pdf.

28. Little, D. and Kirwan, D. (2015). One Irish primary school’s response to the challenge of diversity. http://www.euro-

pe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/David-Little--Dirdre-Kirwan.pdf

29. Fitzpatrick, S. (2015). From Conflict to Peace-building the Power of an Early Childhood Initiative in Northern Ireland. 

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Siobh%C3%A1n-Fitzpatrick.pdf. Shohamy, E. 

(2015). Programs as opportunities for reconciliation. http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_

PP/Elana-Shohamy.pdf.

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Piet-Van-Avermaet.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Piet-Van-Avermaet.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/David-Little--Dirdre-Kirwan.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/David-Little--Dirdre-Kirwan.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Siobh%C3%A1n-Fitzpatrick.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Elana-Shohamy.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Elana-Shohamy.pdf
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 > In het nationale en lokale beleid zou er meer aandacht moeten zijn voor de moeder-
taal die een centrale plaats moet innemen in de curricula. De eerste taal is namelijk 
een belangrijke basis is voor het ontwikkelen van de onderwijstaal in OOJK, zoals 
het voorbeeld in Illinois laat zien, waar onderwijs in de thuistaal is opgenomen in 
curricula en in de kwaliteits- en certificatiesystemen.30

 > Het bevorderen van de ontwikkeling van de thuistaal en van multiculturele leerom-
gevingen voor alle kinderen betekent ook dat je inclusie en gelijkheid bevordert 
en stereotypering vermijdt. Dit houdt ook in dat de kinderen niet in afzonderlijke 
groepen worden opgedeeld volgens hun thuistaal, maar dat alle kinderen met 
meertaligheid worden geconfronteerd. 

30. Hernandez, R. (2015). Early Childhood Services for English Language Learners Approaches from Illinois. http://www.

europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Reyna-Hernandez.pdf.

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Reyna-Hernandez.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-6_PP/Reyna-Hernandez.pdf
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Bevorder de betrokkenheid van het gezin

Omdat de bevolking in de steden steeds diverser wordt, moeten programma’s 
voor jonge kinderende ouders en gemeenschappen betrekken bij hun werking 
om zo de holistische ontwikkeling van jonge kinderen samen te ondersteunen. 
Ouders zijn de eerste opvoeders: zij moeten ook als zodanig worden erkend en 
als partners betrokken worden bij het ontwerpen van programma’s en bij het 
leren en de ontwikkeling van hun kinderen. Zij moeten worden uitgenodigd om 
dat partnerschap op te nemen op een manier die voor hen zinvol is en blijk geeft 
van respect.

 > OOJK-professionals hebben een specifieke opleiding en specifieke competenties 
nodig om efficiënt met ouders uit diverse culturen en met diverse achtergronden te 
kunnen omgaan, en om te leren inzien dat ouders en gezinnen naar zo’n programma 
komen met uiteenlopende ervaringen en verwachtingen over hoe hun relatie met 
het personeel en met de ontwikkeling van hun kinderen eruit moet zien.

 > Belemmeringen om te komen tot een zinvolle betrokkenheid van ouders (in het 
geval van gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond) kunnen 
zijn: het gebrek aan taalvaardigheid, een beperkte functionele geletterdheid en een 
beperkte scholingsgraad, het gevoel niet welkom te zijn, niet goed weten wat OOJK 
eigenlijk is, uiteenlopende opvattingen over opvoeden… Dat kan het aansturen 
van en het communiceren over OOJK voor het personeel tot een bijzondere uitda-
ging maken.31 Er is minimaal een vertaal- en tolkenvoorziening nodig om ouders 
te kunnen bereiken die de taal van het gastland niet beheersen, en er moet voor 
gezorgd worden dat informatie over het programma voor iedereen toegankelijk is.

 > Een benadering die uitgaat van de sterke kanten en voortbouwt op de vaardig-
heden van ouders, zoals tweetaligheid, is belangrijk voor de inclusie van gezinnen 
in OOJK-diensten.

31. Park, M. enMcHugh, M. (2014). Immigrant Parents and Early Childhood Programs, Addressing Barriers of 

Literacy, Culture, and Systems Knowledge. http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/

ParentEngagement-FINAL.pdf.

http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/ParentEngagement-FINAL.pdf
http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/ParentEngagement-FINAL.pdf
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 > OOJKOuders moeten bij de werking van de OOJK voorzieningen worden betrokken, 
maar ook moeten ze steun krijgen bij de toeleiding tot de voorzieningen en ze moeten 
ook een stem krijgen om op te komen voor hun kinderen. Dat is bijzonder belang-
rijk voor gemeenschappen die anders geen politieke stem hebben. Initiatieven die 
ouders vorming aanbieden om in hun gemeenschap leidende figuren te worden, 
waardoor ze beter hun rechten kunnen verdedigen, kunnen er mee toe bijdragen dat 
OOJK voor gemeenschappen die onvoldoende bediend worden hoger op de lokale 
politieke agenda komt te staan. Voorbeelden zijn Logan Square Neighbourhood 
Association in Illinois32 en BOinK in Nederland.33

 > De scholingsgraad van ouders en gezinsarmoede bepalen in grote mate de 
schoolresultaten van kinderen in de toekomst. Strategieën die de twee generaties 
aanspreken en die ook ouders bedienen, samen met hun kinderen, hebben impact 
en kunnen bijzonder efficiënt zijn om de succesvolle ontwikkeling van de kinderen 
te bevorderen en in het doorbreken van de vicieuze cirkel van de generatiearmoede. 
Dit kan een unieke kans zijn voor OOJK voor migrantengezinnen wat de toegan-
kelijkheid van sociale diensten en de bekendheid van deze voor hen belangrijke 
diensten in hun gemeenschappen betreft.34

32. Zie voor meer informatie www.lsna.net.

33. Jellesma, G. (2014). Parent Engagement in ECEC Provisionand Policy. http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/

TFIEY/TFIEY-3_PP/Gjalt-Jellesma.pdf.

34. Kağıtçıbaşı, C. (2014). The Turkish Early Enrichment Project. Long-Term Effects, Policy and Applications: Academic 

Performance. http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_PP/Cigdem-Ka%C4%9F%C4%B1t%C3

%A7%C4%B1ba%C5%9F%C4%B1.pdf. De Mey, W. (2014).Two generation programs: a literature review. http://www.

europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_InputPaper/Two-generations-programs.pdf. 

http://www.lsna.net
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_PP/Gjalt-Jellesma.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_PP/Gjalt-Jellesma.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_PP/Cigdem-Ka%C4%9F%C4%B1t%C3%A7%C4%B1ba%C5%9F%C4%B1.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_PP/Cigdem-Ka%C4%9F%C4%B1t%C3%A7%C4%B1ba%C5%9F%C4%B1.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_InputPaper/Two-generations-programs.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-3_InputPaper/Two-generations-programs.pdf
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Versterk de integrale benadering van diensten

OOJK heeft een multidimensionale benadering nodig om het complexe 
probleem van armoede en sociale uitsluiting aan te pakken. Het gaat hier immers 
om een hardnekkige en intergenerationele problematiek met veel facetten, 
zowel materieel als immaterieel. De integratie van diensten voor jonge kinderen 
en hun ouders is hierbij van essentieel belang, de steun die ouders krijgen van 
verschillende dienst- en hulpverleners moet op elkaar afgestemd zijn. Op dit 
moment is er sprake van een te gefragmenteerd beleid op alle niveaus, wat leidt 
tot verspreide en naast elkaar opererende diensten die dan ook falen bij het 
aanpakken van de holistische noden van jonge kinderen en hun gezinnen.35 
Een gefragmenteerde dienstverlening werpt bijkomende hindernissen op voor 
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond, 
die het vaak moeilijker hebben bij het vinden van hun weg in de beschikbare 
voorzieningen en van de beschikbare hulpmiddelen. Vandaar de nood aan 
bijkomende geïntegreerde ondersteuning voor hen.

 > Om tot een meer geïntegreerde en op elkaar afgestemde dienstverlening te komen 
bestaan er al diverse benaderingen, die naargelang van de context kunnen worden 
ingezet. Een maatschappelijk debat met betrokkenheid en ondersteuning van alle 
belangrijke stakeholders is nodig. Bij het bepalen van een passende strategie moet 
rekening gehouden worden met de context, de gemeenschap, de lokale netwerken 
en het lokale beleid.

 > Soms, zoals in Ierland, kan de nationale regering een geplande en gecentraliseerde 
aanpak opzetten om diensten op elkaar af te stemmen, door samenwerking aan te 
moedigen.36

 > Ook een bottom-up aanpak, zoals die in Zwitserland op stedelijk (Primano-
programma) en nationaal (Primokiz-programma) niveau vorm krijgt en die diensten 
in hun interne organisatie bijstaat door met consultants te werken, kan invloed 
hebben op zowel de horizontale als verticale afstemming van diensten.37 

35. Vandenbroeck, M. (2015).Integration, continuity and alignment. http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/

TFIEY/TFIEY-5_PP/Michel-Vandenbroeck.pdf.

36. Department of Children and Youth Affairs (Ierland).Better Outcomes, Brighter Futures: The national policy frame-

work for children & young people 2014-2020.

37. Program Primokiz en Jacobs Foundation (2015). http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/

Philine-Zimmerli.pdf. 

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Michel-Vandenbroeck.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Michel-Vandenbroeck.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Philine-Zimmerli.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Philine-Zimmerli.pdf
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 > Elders zijn er -programma’s die zijn geïnspireerd door plaatselijke noden en/of geën-
gageerde leidersfiguren. Door hun succes bij de lokale gemeenschap leiden ze 
tot het opzetten van een nieuw beleid en nieuwe strategieën. Pen Green38 in het 
Verenigd Koninkrijk is een voorbeeld van een dergelijk programma dat erin geslaagd 
is om kansarme groepen kansen te geven qua onderwijs, opvoedingsondersteuning 
en tewerkstelling om zo de spiraal van armoede te doorbreken.

 > Diensten voor jonge kinderen alleen volstaan niet om het armoedeprobleem aan 
te pakken: kwaliteitsvolle OOJK-programma’s zijn niet voldoende om de spiraal van 
armoede voor gezinnen met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond te 
doorbreken. Deze kwaliteitsvolle diensten voor kinderen en hun ouders moeten 
worden ingebed in andere structurele vormen van ondersteuning en maatregelen 
tegen armoede, zoals werkgelegenheid, sociale zekerheid, huisvesting en ook gelet-
terdheid, taalvaardigheid en beroepsopleidingen.

 > De overgang van de thuissituatie naar OOJK39 betekent voor het hele gezin een 
overgang, niet alleen voor het kind. Een efficiënte aanpak van deze transitie moet 
dan ook rekening houden met de gezinnen en de gemeenschap. Door de toene-
mende diversiteit bij gezinnen is de betrokkenheid van ouders en partnerschap met 
OOJK essentieel om OOJK diensten te laten rekening houden met etnische, culturele, 
linguïstische en andere vormen van diversiteit. 

38. Whalley, M. (2015).Integrated Family Services and Early Childhood Services. http://www.europe-kbf.eu/~/media/

Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Margy-Whalley.pdf.

39. Neuman, M. (2000).Hand in Hand: Improving the Links Between ECEC and Schools in OECD 

Countries. http://www.childcarecanada.org/documents/research-policy-practice/08/04/

hand-hand-improving-links-between-ecec-and-schools-oecd-cou.

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Margy-Whalley.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Margy-Whalley.pdf
http://www.childcarecanada.org/documents/research-policy-practice/08/04/hand-hand-improving-links-between-ecec-and-schools-oecd-cou
http://www.childcarecanada.org/documents/research-policy-practice/08/04/hand-hand-improving-links-between-ecec-and-schools-oecd-cou
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Gebruik monitoring- en evaluatiesystemen om de 
kwaliteit te bewaken

Er zijn gecentraliseerde systemen nodig om OOJK-programma’s te reguleren en 
te monitoren en om te verzekeren dat alle kinderen een kwaliteitsvolle OOJK 
krijgen.40 Het ontwerpen en implementeren van het passende monitoring- en 
evaluatiesysteem hangt, net als de kwaliteitsbewaking, af van het betrokken 
type voorziening, de gewenste beleidsvisie en -doelstellingen en de middelen 
die beschikbaar zijn om die te bereiken.41 Met het oog op het ontwerpen en 
implementeren van vormen van impactmeting en evaluatie die voor het OOJK-
beleid zinvol kunnen zijn – een beleid dat er moet zijn voor kinderen met uiteen-
lopende achtergronden – moeten de doelgroepen worden geïdentificeerd en 
moet er voldoende informatie over hen worden ingezameld. Bij de definiëring 
van ‘kwaliteit’ en van de gewenste resultatenmoet rekening worden gehouden 
met impliciete culturele en linguïstische vooroordelen. Er moet ook inzicht zijn 
in de context waarin de evaluatie wordt uitgevoerd, om te voorkomen dat een 
positief resultaat wordt veralgemeend en toegepast wordt op uiteenlopende 
situaties, terwijl dat misschien niet relevant is.42

 > Bij het evalueren van de effectiviteit van programma’s voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen en/of een migratieachtergrond moeten de evaluatoren 
rekening houden met het referentiepunt waarmee deze kinderen worden verge-
leken. Is dat bijvoorbeeld een ‘gouden standaard’ die gebaseerd is op een verge-
lijking van blanke middenklassekinderen met kinderen die niet van de betrokken 
voorziening genieten. Of worden er inspanningen geleverd om de holistische 
ontwikkeling van elk individueel kind in rekening te brengen?

40. Vandenbroeck, Lazarri et al., Accessibility of Early Childhood Education and Care (ECEC).

41. Vandenbroeck, M. (2015).Integration, continuity and alignment. http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/

TFIEY/TFIEY-5_PP/Michel-Vandenbroeck.pdf.

42. Zie Ruby Takanishi (2014).The Early Education Debates: Informing Policy and Practice in Early Education through 

Research. 2014 AERA Distinguished Public Service Lecture. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/

repository/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf.

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Michel-Vandenbroeck.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-5_PP/Michel-Vandenbroeck.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
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 > Komen tot een gedeeld begrip van de definitie van ‘kwaliteit’, zoals het overkoe-
pelende kwaliteitsconcept in het European Quality Framework43 is een essentiële 
eerste stap bij het ontwerpen van een succesvolle evaluatie. Hieruit volgt dat het 
expliciteren van de visie, waarden en doelstellingen, en ook van het gebruik dat zal 
worden gemaakt van de resultaten, effect zal hebben op de uitkomsten voor alle 
betrokkenen.

 > Bij het ontwerpen van de monitoring- en evaluatiebenaderingen moet goed worden 
gekeken hoe, waarom en door wie de ‘uitkomsten voor kinderen’ (child outcomes) 
worden gedefinieerd. Dit betekent dat er beslist moet worden op welke facetten er 
zal worden gefocust, en hoe dat zal worden gemeten. Een voorbeeld: uitkomsten 
alleen definiëren in termen van ‘schoolrijpheid’ met een te enge en academische 
definitie moet worden vermeden.44 De impact van OOJK-voorzieningen op de kwali-
teit van relaties met ouders en kinderen, de betrokkenheid van kinderen bij hun leer-
proces, het zelfbeeld en het welbevinden van het kind zijn stuk voor stuk factoren 
die mee invloed hebben op de manieren waarop de monitoring en evaluatie moet 
worden ontwikkeld en gebruikt.

 > Evaluaties moeten uitgaan van een participatieve aanpak, met deelname van het 
gezin en het personeel op alle niveaus, om te vermijden dat er vooronderstellingen 
worden gemaakt over de behoeften en wensen van verschillende stakeholders. Ook 
relevante beleidsmakers moeten bij het hele proces worden betrokken, om te garan-
deren dat de informatie uit de monitoring en de evaluatie relevant is voor de moge-
lijkheden op beleidsvlak en dat ze ook worden gebruikt.

 > De leefsituaties van gezinnen die in armoede leven veranderen en dat betekent dat 
gezinnen nu eens wel en dan weer niet tot een doelgroep behoren. Dit doet dan 
weer vragen rijzen over hoe je moet kijken naar langetermijneffecten in een evolu-
erend systeem.

43. Working Group on Early Childhood Education and Care, European Commission (2014).Proposal for key princi-

ples of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care. http://ec.europa.eu/education/policy/

strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf.

44. Bennett, J. (2012).Early childhood education and care (ECEC) for children from disadvantaged backgrounds: Findings 

from a European literature review and two case studies. Study commissioned by the Directorate General for 

Education and Culture, European Commission. http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-childhood_en. 

See also Melhuish, Early Childhood Education & Care.

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-childhood_en
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Bekijk mogelijke rollen voor de filantropie en  
de bedrijfswereld

Federale en lokale regeringen spelen een hoofdrol en hebben een centrale 
verantwoordelijkheid in OOJK-voorzieningen, maar ook andere actoren hebben 
een belangrijke rol te spelen bij het bevorderen van de toegankelijkheid en de 
kwaliteit van OOJK-diensten voor iedereen, en vooral voor gezinnen met een 
laag inkomen en/of een migratieachtergrond: de filantropische gemeenschap, 
onderzoekers, de privésector en de bedrijfswereld.

 > Filantropische en andere non-profitorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen 
in het streven naar een beter begrip van ‘wat werkt’ in OOJK, meer bepaald voor 
bevolkingsgroepen met een laag inkomen en een migratieachtergrond. Ze kunnen 
dat doen door bewustmaking en kennisopbouw, in een context die beleidsmakers 
voor uitdagingen plaatst.45

 > De bedrijfswereld kan een invloedrijke rol spelen in de pleidooien voor een hogere 
financiering voor OOJK-voorzieningen. Zo is ReadyNation46 een initiatief dat succes 
boekte bij het mobiliseren van de privésector om de uitbreiding van OOJK te onder-
steunen, met als boodschap dat OOJK belangrijk is voor het bedrijfsleven.

 > In sommige gevallen kan de privésector ook instaan voor alternatieve financierings-
mechanismen, via een systeem van Social Impact Bonds, investeringen door privé-
financiers in een maatschappelijke kwestie. In dit geval wordt durfkapitaal (venture 
capital) ingebracht om zo middelen te verschaffen waardoor OOJK wordt uitgebreid 
in gevallen waar de staat dat niet wil of kan doen. Het geval van Utah laat zien dat je 
met zo’n model investeerders het initiële risico kunt laten nemen om geld te lenen 
voor OOJK voorzieningen.47 De staat betaalt hen later met interest terug. Dat gebeurt 
als de doelstellingen van het programma zijn bereikt en de return on investment is 
ingezameld. Als het succes eenmaal is bewezen, bestaat de hoop dat beleidsmakers 
zelf een grotere bereidheid aan de dag zullen leggen om openbare middelen te 
investeren.

45. Zie Foundation for Child Development’s Young Scholar Program, een voorbeeld van een op lange termijn 

opgebouwd onderzoek dat zich richt op jonge kinderen van migranten.

46. Watson, S. (2016). Business Champions for Early Childhood: Supporting the Global Workforce of Today—and 

Tomorrow. http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-7_PP/Sara-Watson.pdf.

47. Crim, B. (2016). Utah’s High Quality Preschool Initiative, Using Pay for Success/Social Impact Bonds to Expand 

Preschool to Low-Income Families. http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-7_PP/Bill-Crim.pdf.

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-7_PP/Sara-Watson.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-7_PP/Bill-Crim.pdf
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Besluit

Het verbeteren en uitbreiden van een kwaliteitsvol OOJK-beleid en dito programma’s 
zijn belangrijke en omvattende thema’s die de nodige urgentie vereisen. Er dienen tal 
van belangrijke facetten tegelijk te worden aangepakt. Dat veronderstelt een gedeelde 
verantwoordelijkheid van diverse stakeholders, zoals onderstaand schema laat zien:

Michel Vandenbroeck (2016), VBJK (Centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor jonge kinderen)
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogie, Universiteit Gent

Kinderen
• Welbevinden
• Taal/geletterdheid
• Cognitieve 

ontwikkeling
• Sociaal-emotionele 

ontwikkeling
• Schoolprestaties

Gedrag van ouders

OOjk-kwaliteit
1. Toegankelijkheid
• beschikbaar
• bereikbaar
• betaalbaar
• begrijpbaar
• bruikbaar

2. Personeel
• Kwalificatie
• Permanente vorming

3. Curriculum

4. Monitoring

5. Beleid en financiering

Ouders
• Tewerkstelling
• Inkomen 
• Verwachtingen
• Sociale steun

Samenleving
• Inclusie
• Sociale cohesie
• Gelijkwaardigheid
• Tewerkstellingsgraad
• Gendergelijkheid
• Fiscaal beleid
• …

Gemeenschappen
• Inclusie
• Sociale cohesie
• Ondersteuning
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Instaan voor een gelijke en billijke toegang tot kwaliteitsvolle OOJK-voorzieningen is 
een publieke verantwoordelijkheid die kan bijdragen tot het halen van diverse EU2020-
hoofddoelstellingen, zoals: een hogere werkgelegenheidsgraad, betere onderwijsresul-
taten, minder schooluitval en het terugdringen van armoede en sociale exclusie. Het 
aanpakken van de toegankelijkheid en kwaliteit in OOJK legt bovendien de basis voor 
burgerschap en voor een succesvolle, inclusieve samenleving.

Het is voor kinderen belangrijk dat zij zich van zeer jongs af aan goed voelen in onze 
almaar meer divers wordende samenlevingen, vooral in het licht van de groeiende 
kloof tussen gemeenschappen heeft vergroot. Lokale, nationale en EU-autoriteiten – in 
partnerschap met andere stakeholders, onder wie ook de ouders – krijgen met z’n allen 
de kans om het belang in te zien van de vroege kindertijd als een unieke en belang-
rijke periode, die we moeten ondersteunen willen we een meer inclusieve samenleving 
vorm geven. Indien we niet voldoende investeren in kwaliteitsvolle OOJK voor achter-
gestelde en gemarginaliseerde kinderen en hun ouders dan zal dit op lange termijn 
negatieve gevolgen hebben die de kost van investeren in OOJK ver zullen overstijgen. 
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Over het Transatlanic Forum on Inclusive Early Years

Het TFIEY (Transatlantic Forum on InclusiveEarlyYears) is een internationaal project dat 
de Koning Boudewijnstichting heeft opgezet samen met 13 Europese en Amerikaanse 
partnerstichtingen.48 Het initiatief liep over een periode van vier jaar en onderzocht 
welk beleid en welke programma’s er bestaan ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van jonge kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond en/of met een laag 
inkomen, in Europa en de Verenigde Staten. Het Forum bracht zeven maal een brede 
waaier van betrokken experts bijeen, onder wie beleidsmakers, praktijkmedewerkers, 
foundations en onderzoekers. Zij deelden en bediscussieerden recent en relevant 
onderzoek en bestudeerden strategieën, beleidsmaatregelen en innovaties voor OOJK 
voor kinderen uit kansarme milieus. Doel was de bestaande kennis en het eviden-
ce-based onderzoek te delen met beleidsmakers, zodat Opvang en Opvoeding van 
Jonge Kinderen (OOJK) voor kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond en/of 
met een laag inkomen een prioriteit wordt op de politieke agenda’s in Europa, de V.S. en 
daarbuiten. Elke meeting focuste op een specifiek thema dat relevant is voor de uitda-
gingen waarmee deze bevolkingsgroepen worden geconfronteerd, en werd georgani-
seerd in samenwerking met twee operationele partners van het initiatief: het Belgische 
VBJK (Centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) en het 
Migration Policy Institute in de V.S.

# Thema Datum Plaats

1 Disparities in Access Januari 2013 Gent, België

2 Curriculum Innovation and Workforce Preparation Juli 2013 New York, USA

3 Parent Engagement Januari 2014 Lissabon, Portugal

4 Evaluation for Diverse Populations Juni 2014 Amsterdam,  
Nederland

5 Integrated Systems Januari 2015 Dublin, Ierland

6 Multilingualism, Identity, and Diversity Juli 2015 Washington DC, USA

7 Next Steps Februari 2016 Turijn, Italië

48. Jacobs Foundation (CH), FundaçãoCalousteGulbenkian (PT), Lego Foundation (DK), Bernard Van Leer 

Foundation (NL), Universal Education Foundation (NL), Compagnia di San Paolo (IT), Foundation for Child 

Development (US), California Community Foundation (US), The Atlantic Philanthropies (UK/IE), One America 

(US), Thrive by Five (US), FondazioneCariplo (IT), Bertelsmann Stiftung (DE)
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Voor meer informatie: 

Stefan Schäfers – Head of European Affairs 
+32 2 549 02 39 – schaefers.s@kbs-frb.be 
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