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Kader

• EQF (European Quality Framework for ECEC, 2019) + Children Rights (1989): 
erkenning van een holistische benadering voor opvoeding en onderwijs (zorgen, spelen en leren zijn verweven) 

• MAAR → op Europees niveau  is er echter een algemene trend om kinderen op jonge leeftijd als 
‘academische leerlingen’ te behandelen (Fukkink, 2017) 

• Dit betekent dat er meestal een hiërarchie tussen zorg en onderwijs is. 

• Maar uit onderzoek en praktijk weten we dat expliciete zorgtaken educatief zijn, en dat leren welzijn nodig 
heeft (Van Laere et al., 2012) 

• In België (VL) → split ECEC (OOJK) systeem: een historische opsplitsing tussen zorg-welzijn en onderwijs
→ ondertussen wel stappen genomen op verschillende niveaus om continuïteit te creëren, maar 

nog steeds moeilijk op structureel niveau

→ nood om in een educare benaderig te investeren



Wat is educare eigenlijk?

Een kind zit op de schoot van de 

professional terwijl ze een boek voorleest. 

Ondertussen streelt ze de haren van het 

kind. 

Kinderen dekken, samen met de 

professional, de tafel voor de lunch. 

Ze tellen hoeveel kinderen aan tafel gaan 

zitten, zij praten met elkaar en verdelen 

de taken. 

Een professional  drinkt ‘s morgens, 

samen met een ouder, een kop koffie, 

terwijl ze praten over het kind. 

Deze educare ‘acties’ vinden plaats in RUIMTES die deze benadering kunnen ondersteunen 
(Malaguzzi). 

Met EDUCAS willen wij dit zichtbaar maken.



EDUCAS

Onderzoeks en trainingscentra 

+ 6 ECEC (OOJK) -centra in 

Italië

Litouwen

In België: België

VBJK, De Tandem (Brugge) en Hippo’s Hof (Gent)
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Ons doel

Een educare-benadering implementeren in ECEC-ruimtes die 
op een inclusieve manier spelen, leren en zorgen mogelijk maken

→ zorgzame speelleeromgeving

Switch in taal en denken EDUCARE Ruimte



Wat hebben we gedaan?

• Actieonderzoek met ECEC-professionals.

• Toolbox voor ECEC-centra.

• Aanbevelingen voor beleid en praktijk.

onderzoek

beleidpraktijk

https://www.issa.nl/educas

https://www.issa.nl/educas


Enkele kernpunten vanuit de focusgroepen met ouders
en professionals + interviews met kinderen

• Ruimtes voor ‘actie’ (samen en alleen), maar ook om te rusten

• ‘Ik weet het niet’ - Zichtbaar maken, informeren en delen met 
families (een ‘plaats’ geven)

• Belang van gezellige, rustige, esthetische, vertrouwde 
ruimtes voor leren, spelen, zorgen 

• Less can be more-benadering (Malaguzzi)

• Behoeften aan spelen en ontdekken verbinden met 
behoeften (van ouders / kinderen) om te weten dat er fysiek 
en emotioneel voor de kinderen wordt gezorgd (niet nat, 
schoon, op hun gemak ...) → Wat betekent het voor ruimtes en 
materialen? 



… naar een CPD-pad in EDUCAS (BE)

→Vanaf hier: CPD-traject (professioneel leertraject) met de teams – reflectie over ruimtes / educare
door verschillende methoden

 peer observations / Observaties onder collega’s, kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten

 refecteren over pedagogische documentatie (foto’s) om visie en praktijk te verbinden 

 een moodboard & mindmap ontwerpen om de ruimtes te analyseren en te transformeren

 reflectie door middel van video-opnames

 reflectie over het delen van een ruimte door opvang en onderwijs - flexibele diverse ruimtes

… COVID-19 heeft onze plannen veranderd, maar dit was ook een leermoment 



Voorbeelden

Hippo’s Hof – familieboeken: ieder gezin heeft hier een ‘plaats’



Speelgoed in  natuurlijke 
materialen geven minder 
prikkels en laat de 
kinderen mooier 
fantaseren. 

Een rustige ruimte en geen 
overdreven spelaanbod 
maken vrij spelen zoveel 
eenvoudiger.

De Tandem - Visie en praktijk verbinden door middel van pedagogisch 
documentatie



• Reflectie in het team: visie en praktijk verbinden 

• Aha-momenten door uitwisseling in de lokale PLC 

• Aha-momenten tijdens de internationale uitwisseling 

Successfactoren en uitdagingen
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