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Woord vooraf 

Met trots presenteren we het werkingsverslag 2015 / werkingsplan 2016 van VBJK. Hierin komt u 
alles te weten over onze realisaties in 2015 en onze ambities in 2016. Voor het eerst pakken we dit 
anders aan. In voorgaande jaren vormden het werkingsverslag en het werkingsplan twee 
afzonderlijke documenten. De meerderheid van onze projecten heeft evenwel een duurtijd van 
meerdere jaren. We besloten daarom het verslag van het voorbije jaar te integreren met de plannen 
voor het nieuwe werkingsjaar. Op deze manier willen we graag het proces over meerdere jaren heen 
voor u als lezer beter schetsen.  
 
Geïntegreerd werken 
Integratie is ook een ‘hot topic’ in onze projecten. Vorig jaar schreven we reeds dat VBJK samen met 
tal van andere organisaties mee de schouders zet onder de ontwikkeling van de Huizen van het Kind 
in Vlaanderen. Via verschillende projecten (zie p.1) konden we in het voorbije jaar opnieuw met tal 
van mensen betrokken bij de Huizen van het Kind van gedachten wisselen. De zoektocht naar het 
vormgeven van de Huizen van het Kind is boeiend. Tegelijkertijd zien we nog grote uitdagingen. Zo 
is de stap naar geïntegreerd werken tussen organisaties en sectoren geen evidentie. Geïntegreerd 
werken is méér dan een optelsom van verschillende ‘diensten’. Van geïntegreerd werken is pas 
sprake wanneer gezinnen samenhangende gezinsondersteuning ervaren doordat professionals oog 
hebben voor alle levensdomeinen en samenwerken met andere organisaties. Dit vraagt ‘reflective 
practitioners’ die de kwaliteiten en perspectieven van andere professionals zien als complementair 
en waardevol. Met andere woorden: professionals die bereid zijn en de kans krijgen om te leren van 
de benaderingswijze van anderen en de eigen denk- en werkwijze waar nodig aan te passen. Een 
andere uitdaging is de participatie van kinderen en ouders in de Huizen van het Kind. De ervaringen 
met participatie in de kinderopvang bieden een goede opstap maar vragen tegelijkertijd hertaling 
naar de Huizen van het Kind. Om de sector te ondersteunen, startten we in 2015 met de uitwerking 
van een publicatie over de Huizen van het Kind. We werken hier in 2016 aan verder. 
Geïntegreerd werken is eveneens een belangrijk topic in het project over inburgering op maat van 
laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen (p.6). VBJK werkt hier als één van de partners aan mee.  
Geïntegreerd werken rondom gezinnen staat ook op de Europese beleidsagenda. Geïntegreerde 
diensten was in 2015 één van de twee thema’s van het Transatlantic Forum on Inclusive Early Years 
(p.27) en staat centraal in het INTESYS project dat recent van start ging (p.30).  
Bij de Huizen van het Kind staat vaak ‘horizontale integratie’ voorop, m.a.w. de geïntegreerde 
samenwerking tussen voorzieningen die werken op verschillende levensdomeinen voor een zelfde 
leeftijdsgroep. ‘Verticale integratie’ staat voorop in onze projecten over de warme overgang (p.19). 
Vanuit de Europese Commissie is sinds 2011 aangedrongen op de integratie van kinderopvang en 
kleuterschool. De VLOR is niet ingegaan op dit verzoek tot integratie, maar nam zich voor om in te 
zetten op een warme overgang tussen kinderopvang en kleuterschool. VBJK is sindsdien betrokken 
bij drie projecten die te maken hebben met die overgang. Eén van deze projecten is EDUCARE, 
gefinancierd door de VGC. Eind 2015 resulteerde dit reeds in een voorlopig rapport. Ook in 2016 
zullen we verder inzetten op het care aspect van de opvang van de jongste kleuters (21/2 jaar) in de 
instapklasjes van het kleuteronderwijs. Eind 2016 zullen we zowel de resultaten van het 
doctoraatsonderzoek van Katrien van Laere als van het FWO onderzoek waarin Brecht Peleman is 
betrokken, bekend maken. Ook op de Europese inspiratiedag die doorging in mei 2015 slaagden we 
er in om stakeholders van het kleuteronderwijs te bereiken. Hiermee heeft VBJK één van de 
doelstellingen uit de strategische planning bereikt: naast onze inzet binnen internationale projecten 
voor kleuteronderwijs, ook in Vlaanderen onderzoeksprojecten over kleuters realiseren.  
 
Toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang, blijvend mee timmeren aan de weg … 
Een terrein waar we ons reeds langere tijd op begeven, is kinderopvang. We blijven inspanningen 
leveren om samen met praktijk en beleidsmakers te streven naar een toegankelijke en  



 

 

 

 
 
kwaliteitsvolle kinderopvang. En dit gaat met vallen en opstaan. Zo stelden we in 2015 vast dat de 
sociale functie van de kinderopvang (p.8), ondanks de jarenlange inspanningen, helemaal niet 
verworven is. De invoering van het decreet Opvang van Baby’s en Peuters heeft nieuwe uitdagingen 
met zich meegebracht. Daarenboven stellen we vast dat het idee van kinderopvang als hefboom 
voor gelijke kansen nog onvoldoende breed verspreid is in onze samenleving. 
De voorbije jaren werden de eerste stappen gezet naar pedagogische ondersteuning in de 
kinderopvang. VBJK ondersteunde de proefprojecten pedagogische en taalondersteuning (p.12). 
Ook dit ging met vallen en opstaan. Momenteel is het wachten op het regelgevend kader voor de 
uitbouw van pedagogische ondersteuning in de sector.  
Een derde belangrijke uitdaging voor de kinderopvangsector blijft de doelstelling van de Vlaamse 
regering om tegen 2024 in de kinderopvang enkel nog te werken met gekwalificeerde 
kinderbegeleiders. VBJK werkt in dit kader nauw samen met de Centra voor Volwassenenonderwijs 
die de opleiding Begeleider in de Kinderopvang aanbieden (p.14). We ondersteunen hen bij hun 
zoektocht om de opleiding beter af te stemmen op de nieuwe opleidingsnoden. Tegelijkertijd zien 
we nog heel wat uitdagingen op vlak van toegankelijkheid van de opleiding (bvb. financiële drempel, 
veel niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders zijn weinig vertrouwd met het volgen van opleiding en 
specifiek CVO’s, taaldrempel (voor anderstalige cursisten), enz.). Daarnaast is het onduidelijk of er in 
de komende jaren voldoende aanbod zal zijn om aan de opleidingsnood te voldoen en blijven een 
grote groep Organisatoren Kinderopvang afwachtend om zelf actie te ondernemen om niet-
gekwalificeerde medewerkers te laten doorstromen naar opleiding.  
Ten slotte zetten we ook voor de kinderopvang in op de ontwikkeling van nieuwe materialen (p.11). 
Heel wat nieuwe publicaties zitten momenteel in de pijplijn en zullen in de loop van 2016 worden 
afgewerkt en verspreid.  
 
Van Gent naar de wereld 
Sinds 2009 was VBJK actief in vier beleidsonderzoeken uitgeschreven door de Europa Commissie en 
Eurofound (p.25). Afgelopen jaar organiseerden we hierover een Europese inspiratiedag in Brussel. 
De betekenis van de voornaamste resultaten voor Vlaanderen en Nederland werd hier besproken. 
Door de keynotes die in Europa en daarbuiten werden gegeven over de resultaten van deze 
onderzoeken en door onze betrokkenheid bij het ISSA netwerk trok VBJK de aandacht van 
internationale organisaties zoals de Wereldbank en UNICEF. Dit resulteerde in 2015 in een 
consultancy opdracht van VBJK in vier Balkanlanden: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en 
Montenegro. VBJK werd daarnaast gevraagd om advies te verlenen aan UNESCO over een survey-
onderzoek naar professionalisme in basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Deze doorbraak naar 
internationale organisaties die zich inzetten voor ‘middle and low income countries’ kan belangrijk 
zijn voor toekomstige projecten van VBJK. Early Childhood Education and Care (ECEC) heeft een 
belangrijke plaats in de Sustainable Developmental Goals (2016- 2030) van de UN. Dit betekent dat 
er in de toekomst projecten zullen uitgeschreven worden over ECEC door internationale 
organisaties in low and middle income countries.  
De samenwerking binnen het Transatlantic Forum voor Inclusive Early Years (TFIEY, zie p.27) heeft 
dan weer de deur opengezet naar samenwerking met Amerikaanse organisaties. VBJK werd in 2015 
gevraagd om op Amerikaanse conferenties te spreken en ook in 2016 zijn er aanvragen voor key 
notes in de VS binnen gekomen.  
VBJK heeft m.a.w. zijn actieradius afgelopen jaar gevoelig uitgebreid naar landen buiten Europa, 
dankzij het engagement in ISSA, het opzetten van Europese onderzoeken en de boeiende 
samenwerking met Amerikaanse partners binnen het TFIEY. 
 
Jan Peeters, algemeen directeur  
Sandra Van der Mespel, teamcoördinator 
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Projecten: realisaties in 2015 en ambities in 2016 

1 Preventieve Gezinsondersteuning 

Samenwerking in de preventieve gezinsondersteuning en de aandacht voor sociale steun 
ondersteunen 
 

1.1 Ondersteuning uitbouw samenwerkingsverbanden Huizen van het 

Kind in Vlaanderen 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Liesbeth Lambert, Hester Hulpia & Sandra Van der Mespel 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling In samenwerking met partners samenwerkingsverbanden Huizen van het 

Kind inspireren en ondersteunen.  
Thema’s waar VBJK, vanuit de opgebouwde expertise, in het bijzonder wil 
op inzetten, zijn: geïntegreerd werken (of samenwerken rondom 
gezinnen), participatief werken met kinderen en ouders, inclusief werken 
en sociale steun en cohesie in basisvoorzieningen voor jonge kinderen.  

Resultaat 2015 
 Ondersteuningstraject  

VBJK werkte in 2015 mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van het 
ondersteuningstraject voor coördinatoren Huizen van het Kind, 
georganiseerd en begeleid door VCOK.  
Dit ondersteuningstraject werd in 2015 viermaal ingericht. Eénmaal in 
opdracht van EXPOO voor Huizen van het Kind verspreid over Vlaanderen. 
Dit traject werd mee begeleid door VBJK.  
Daarnaast drie trajecten in opdracht van drie provinciale steunpunten 
Opvoedingsondersteuning: in Oost-Vlaanderen (in samenwerking met 
Odicé), West-Vlaanderen (in samenwerking met Expoo en Logo Leieland) 
en Antwerpen (in samenwerking met Expoo, Vigez en de provinciale 
afdeling van Kind en Gezin).  
Aan de vier ondersteuningstrajecten namen in totaal 60 coördinatoren 
Huizen van het Kind deel. 

 Vlaams jaarcongres opvoedingsondersteuning 

VBJK werkte mee aan de voorbereiding van het Vlaams jaarcongres 
opvoedingsondersteuning, ingericht door EXPOO. VBJK was betrokken bij 
de inhoudelijke voorbereiding van het programma. Daarnaast begeleidde 
VBJK de workshop ‘Geïntegreerd werken: ontrafeld’ op de congresdag. 

 Publicatie 

Ten slotte gingen we in 2015 van start met de voorbereiding van een 
publicatie over de Huizen van het Kind. Het doel van de publicatie is 
bestaande kennis en inzichten over de Huizen van het Kind (zowel in 
Vlaanderen als internationaal) te bundelen zodat het inspiratie kan bieden 
aan de Huizen van het Kind in Vlaanderen. De publicatie bestaat uit 2 grote 
delen. In het eerste deel staan we stil bij de kern van het Huis van het Kind 
en de achterliggende visie. In het tweede deel gaan we dieper in op hoe 
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samenwerking in een Huis van het Kind kan uitgebouwd worden. Het 
bevat praktijkverhalen die we halen uit focusgesprekken met 
medewerkers van inspirerende Huizen van het Kind.  
Er werd een adviesraad opgericht die het schrijfproces opvolgt. In de 
adviesraad zetelen zowel praktijk (medewerkers van Huis van het Kind), 
beleid (Kind en Gezin), onderzoekers (UGent), en opleidingen (PJK, 
Arteveldehogeschool). In 2015 kwam de adviesraad een eerste keer 
samen.  

Proces 2016 
 Samenwerking met EXPOO 

In 2016 investeren we in het uitbouwen van de samenwerking met EXPOO.  
Beide centra vervullen een ondersteunende functie voor de Huizen van het 
Kind. Doel is de krachten van beide centra optimaal te bundelen. 
In dit kader plannen we samen met EXPOO een ‘denkdag’ met 
medewerkers van VBJK, EXPOO en Kind en Gezin: de vraag naar de 
complementariteit en synergie tussen beide centra staat centraal op deze 
denkdag.  

 Ondersteunen beleidsontwikkelingen 

We ondersteunen beleidsontwikkelingen door ontwikkelingen op vlak van 
integratie van basisvoorzieningen voor jonge kinderen in binnen- en 
buitenland op te volgen en advies en input te verlenen over dit thema.  

Dit doen we door: 
› actieve participatie aan het ondersteuningsplatform Huizen van 

het Kind, ingericht door EXPOO;  
› halfjaarlijkse uitwisseling met onderzoekers van de Vakgroep 

Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek die momenteel onderzoek 
doen over integratie van basisvoorzieningen voor jonge kinderen;  

› interessante literatuur en inzichten die we tegenkomen in 
projecten, onderzoeken en congressen door te spelen aan Kind en 
Gezin/EXPOO en op vraag advies en input te verlenen; 

› beleidsmedewerkers Kind en Gezin te betrekken bij het INTESYS-
project (zie verder). 

 Publicatie 

We werken ten slotte verder aan de publicatie over de Huizen van het 
Kind. De inhoud wordt verder uitgewerkt en tussentijds voorgelegd aan de 
adviesraad. We organiseren daarnaast focusgesprekken met 
medewerkers van diverse Huizen van het Kind. Het verzamelde materiaal 
zullen we benutten om de publicatie te stofferen met praktijkvoorbeelden. 
Ten slotte schrijven we vier blogberichten die verspreid worden via de 
nieuwsbrief van EXPOO. Deze blogberichten hebben tot doel input te 
verzamelen voor de publicatie en de Huizen van het Kind te informeren en 
inspireren in afwachting van de publicatie.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Samenwerkingsafspraken met EXPOO; 

 Publicatie ‘Samenwerken aan een Huis van het Kind’. 

 vier blogbijdragen op website EXPOO. 
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1.2 Ondersteuning ontmoetingsfunctie Huizen van het Kind 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Hester Hulpia, Liesbeth Lambert & Naomi Geens 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling In samenwerking met partners, de organisaties die inzetten op sociale 

steun en cohesie tussen kinderen en ouders blijven inspireren en 
ondersteunen. 

Resultaat 2015 In 2015 werd er opnieuw een Open Forumdag Ontmoeting ingericht door 
EXPOO. VBJK was, net als voorgaande jaren, samen met andere partners 
nauw betrokken bij de voorbereiding. In 2015 stond ‘de rol van de 
medewerker’ centraal. Tijdens de forumdag stond VBJK in voor de 
begeleiding van een gesprekssalon over het thema ‘Ontmoeting 
faciliteren in het consultatiebureau’ in samenwerking met het 
consultatiebureau Samik (CAW Antwerpen).  
EXPOO richtte daarnaast een lerend netwerk voor medewerkers van 
spel- en ontmoetingsplaatsen in. Aanvankelijk was voorzien dat VBJK / 
VCOK dit lerend netwerk zouden begeleiden. Dit bleek uiteindelijk niet 
haalbaar waardoor een medewerker van Kind en Gezin de begeleiding 
uitvoerde.   
 
VBJK nam deel aan de klankbordgroep van het doctoraatsonderzoek van 
Naomi Geens over sociale steun en cohesie in basisvoorzieningen voor 
jonge kinderen. Dit onderzoek biedt inspiratie om basisvoorzieningen 
voor jonge kinderen (zoals bvb. kinderopvang of Huizen van het Kind) uit 
te bouwen tot plaatsen die sociale steun tussen gezinnen en sociale 
cohesie in een buurt bevorderen.  

Proces 2016 In samenwerking met EXPOO en VCOK blijven we organisaties, die willen 
inzetten op sociale steun en cohesie, ondersteunen. In overleg met 
diverse betrokkenen (Kind en Gezin -beleidsafdeling en EXPOO-,  
VCOK …) zullen we onze rol evalueren en nagaan op welke manier VBJK 
de uitbouw van de ontmoetingsfunctie in de Huizen van het Kind verder 
kan ondersteunen (zie supra: denkdag). 
 
Daarnaast zetten we in op volgende acties: 

 De resultaten van het doctoraatsonderzoek van Naomi 
Geens over sociale steun en cohesie in voorzieningen voor 
jonge kinderen verspreiden via artikelen en een publicatie 
gericht op medewerkers van voorzieningen voor jonge 
kinderen (bvb. kinderopvang, spel- en 
ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, Huizen van 
het Kind ...).  

 In 2016 zal het project ‘Ontmoetingsfunctie Huis van het 
Kind Antwerpen’ afgerond zijn. In samenwerking met 
EXPOO en Stad Antwerpen verkennen we hoe we de 
bevindingen breder kunnen verspreiden.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Artikelenreeks in KIDDO over sociale steun en sociale 
cohesie; 

 Publicatie over sociale steun en sociale cohesie in 
voorzieningen voor jonge kinderen. 
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1.3 Huis van het Kind Brussel 

Looptijd: 2012 – juni 2016 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Hester Hulpia, Liesbeth Lambert, Sandra Van der Mespel 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 
Doelstelling De ontwikkeling van het Huis van het Kind Brussel ondersteunen in zijn 

groei naar een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende 
organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en 
afgestemd aanbod ter ondersteuning van Brusselse (aanstaande) 
gezinnen met kinderen en jongeren.  

Resultaat 2015 In 2015 stond VBJK, in opdracht van VGC, in voor de begeleiding van het 
samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel (opgericht in 2014).  
Dit proces resulteerde in: 

 Een constructieve samenwerkingssfeer tussen de verschillende 
partners en een open dialoog over het Huis van het Kind Brussel; 

 Beter inzicht in elkaars werking, visie op en verwachtingen van 
het Huis van het Kind Brussel; 

 Een performante (tijdelijke1) werkstructuur voor het 
Brusselbreed samenwerkingsverband, met name 

o Opstart van een dagelijks bestuur dat fungeert als 
inhoudelijke trekker van het samenwerkingsverband;  

o Het aanstellen van een voorzitter van het 
samenwerkingsverband.  

 Visienota over de lokale gezinsondersteunende netwerken in 
Brussel.  

 Een meerjarenplan waarin de doelstellingen en acties die het 
samenwerkingsverband in de periode 2016 – 2020 wil realiseren, 
worden beschreven.  

 Ten slotte werden de eerste voorbereidende stappen gezet voor 
de definitieve organisatiestructuur voor het 
samenwerkingsverband, m.n. de vzw huis van het Kind Brussel.  

Proces 2016 De begeleidingsopdracht van VBJK werd verlengd tot eind juni 2016. 
In voorjaar 2016 staat VBJK in voor:  
(1) Procesbegeleiding en adviseur voor het samenwerkingsverband en, in 
bijzonder, het dagelijks bestuur. De focus zal liggen op: 

 Het afwerken van het meerjarenplan; 

 De operationalisering van de vzw Huis van het Kind 
Brussel; 

 Vergroten van de bekendheid en het draagvlak van het 
Huis van het Kind Brussel; 

 Toegankelijkheid voor en afstemming op gezinnen in een 
maatschappelijk kwetsbare positie.  

(2) de opstart / doorstart van de eerste lokale gezinsondersteunende 
netwerken voorbereiden en ondersteunen.  

Beoogd resultaat 
2016 

De twee eerste lokale gezinsondersteunde netwerken zijn opgestart. 
De nieuwe vzw Huis van het Kind Brussel is operationeel. 

                                                                    
1 Het gaat hier om een tijdelijke werkstructuur tot de vzw Huis van het Kind Brussel operationeel is. 
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1.4 Ontmoetingsfunctie Huis van het Kind Antwerpen: vernieuwde 

invulling wachtzaal CB’s  

Looptijd: 1 december 2014 tot 31 december 2015 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts 
Projectuitvoering: Liesbeth Lambert & Ellen Rutgeerts 
Financiering: Stad Antwerpen 
 
Doelstelling Een vernieuwde invulling van de wachtzaal van het consultatiebureau, 

zodat deze maximaal aansluit bij de uiteenlopende verwachtingen en 
behoeften van ouders. Meer concreet streeft dit project naar het creëren 
van een wachtzaal die, naast de wachtzaalfunctie, ook volgende functies 
vervult:  

 een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen; 

 een plaats waar informatie wordt aangeboden over 
gezondheid, opvoeding en ontwikkeling; 

 een rijk ingerichte plaats waar diverse ervaringsgebieden 
van kinderen worden aangesproken. 

Resultaat 2015 VBJK ondersteunde in opdracht van Stad Antwerpen de ontwikkeling van 
de ontmoetingsfunctie van het consultatiebureau Samik (CAW 
Antwerpen) en consultatiebureau Borgerhout en Het Kiel (Thuishulp). 
Daarbij werd vooral gefocust op de rol van de vrijwilligers en de inrichting 
van de wachtzaal. 
We werkten via een intervisiegroep waaraan sleutelfiguren van de 
betrokken consultatiebureaus deelnamen. Deze sleutelfiguren (zowel 
medewerkers organiserende besturen als vrijwilligers) vervulden een 
coachende rol ten aanzien van de vrijwilligers. Er waren vijf 
bijeenkomsten met deze sleutelfiguren / coaches waarin we de 
basishouding van een vrijwilliger bespraken, de positieve effecten van 
een goede inrichting en de verschillende elementen van een 
vrijwilligersbeleid. 
 
Daarnaast waren er drie meer uitgebreide bijeenkomsten. Naast de 
sleutelfiguren / coaches, werden ook de coördinatoren van elk Huis van 
het Kind,regioteamleden van Kind & Gezin en medewerkers van Stad 
Antwerpen uitgenodigd om deel te nemen.  
 
In elk consultatiebureau ging ten slotte een workshop door. Via 
inspringtheater oefenden vrijwilligers in hun rol als onthaalmedewerker 
in het vernieuwde wachtzaalconcept. De scènes werden door de 
vrijwilligers zelf vooraf aangebracht. 
 
Het project resulteerde in een handleiding ‘Ontmoeting in de wachtruimte 
van de Antwerpse Consultatiebureaus’, gebaseerd op de uitwisseling 
tijdens de bijeenkomsten en de workshops. Deze handleiding bevat 
achtergrondteksten en visiestukken, maar ook oefeningen en concrete 
methodieken die coaches kunnen inzetten om samen met hun ploeg 
vrijwilligers de ontmoetingsfunctie in de wachtruimte van het 
consultatiebureau verder uit te bouwen en nadien blijvend te verfijnen. 
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1.5 Lerend netwerk proeftuinen inburgering laaggeletterde moeders 

Looptijd: oktober 2015 - december 2016 
Projectcoördinatie: Veerle Vervaet 
Projectuitvoering: Naomi Geens & Veerle Vervaet 
Financiering: ESF / AMIF 
 
Doelstelling Samenwerking tussen inburgeringcentra, centra basiseducatie, 

kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning ontwikkelen met als 
doel inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge 
kinderen realiseren. 

Resultaat 2015 Het project is een samenwerking tussen het Vlaams Agentschap 
Integratie en Inburgering, de vzw Integratie en Inburgering Antwerpen, 
IN-Gent Integratie en inburgering Gent, Kind en Gezin en het Centrum 
voor Basiseducatie.  
Concreet wordt in het project een inhoudelijk en organisatorisch kader 
voor ‘Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge 
kinderen’ uitgewerkt. Dit gebeurt via acht proeftuinen verspreid over 
Vlaanderen. In deze proeftuinen werken inburgeringcentra, centra 
basiseducatie en voorzieningen uit kinderopvang en preventieve 
gezinsondersteuning samen om een inburgeringtraject op maat van deze 
doelgroep te realiseren.  
De rol van VBJK in dit project is het organiseren, voorbereiden en 
begeleiden van een lerend netwerk waaraan de acht proeftuinen 
deelnemen, monitoring en evaluatie van de proeftuinen ondersteunen en 
het finale draaiboek uitwerken in samenwerking met de acht 
proeftuinen. 
 
In oktober 2015 ging het project van start. Er ging een eerste 
opstartbijeenkomst van het lerend netwerk door. Daarnaast werd er een 
inspiratiedag ingericht. Op deze inspiratiedag brachten verschillende 
deelnemers hun ervaringen met eerdere geïntegreerde 
inburgeringprojecten (Moeder-Taal, Alfa-Meters, Peuterpraat, 
Taalbubbels, Kanga en Roe) naar voor. Successen en uitdagingen werden 
in groep besproken. 

Proces 2016 We organiseren en begeleiden in 2016 acht bijeenkomsten van het lerend 
netwerk. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de deelnemers ervaringen 
uit (via casebesprekingen en vooraf geformuleerde opdrachten), leren zij 
van elkaars successen en zijn elkaars critical friend bij het analyseren van 
knelpunten die zich en cours de route voordoen. 
Daarnaast brengen we bij aanvang en op het einde van het project 
bezoeken aan de acht proeftuinen. VBJK organiseert daarnaast 
focusgroepen of individuele interviews met de deelnemers over hoe zij 
het inburgeringtraject ervaren. Hierbij besteden we aandacht aan de 
analyse van aspecten van de proeftuinen die de duurzaamheid en de 
overdraagbaarheid kunnen garanderen. Denk aan organisatieopzet, 
programma, groepsdynamica, individueel leren, 
samenwerkingsverbanden … De ervaringen worden, in samenwerking 
met de proeftuinen, verwerkt in een draaiboek. 
 
Ten slotte staat VBJK in voor het organiseren, voorbereiden en voorzitten 
van de klankbordgroep. Hieraan nemen partners in het project, 
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sectorverwante organisaties met helikopterperspectief en 
vertegenwoordigers uit verschillende beleidsdomeinen deel. De functie 
van de klankbordgroep is reflecteren over en geven van bijsturingadvies 
over de werkzaamheden van de proeftuinen.  

Beoogd resultaat 
2016 

Draaiboek ter inspiratie van toekomstige initiatieven, met aanbevelingen 
gericht op structurele inbedding van dergelijke geïntegreerde trajecten 
op maat.  
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2 Kindopvang voor Baby’s en Peuters 

De ontwikkeling van een toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang ondersteunen 
 

2.1 Kinderopvang met sociale functie: begeleiding intervisietraject 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De kinderopvangsector ondersteunen bij het werken aan een 

toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang voor alle kinderen en 
ouders, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen en 
het decretaal verankerde ‘recht op opvang’. 

Resultaat 2015 Dit intervisietraject, in 2010 opgestart op vraag van en in samenwerking 
met Kind en Gezin, brengt sleutelfiguren uit twaalf verschillende 
netwerken en koepelorganisaties samen. Zij vertegenwoordigen een 
groot deel van de Vlaamse voorzieningen (gezinsopvang en 
groepsopvang) en vormen samen een kritische leergemeenschap. De 
sleutelfiguren nemen de inhoud van deze intervisiemomenten mee naar 
hun eigen teams; tegelijkertijd brengen zij op dit overleg inhoud, 
ervaringen en vragen vanuit hun team in.  
VBJK staat in voor de begeleiding van deze intervisiegroep, in nauw 
overleg met Kind en Gezin. Het kader ‘kinderopvang met sociale functie’ 
en de DECET-principes vormen de leidraad voor deze intervisiegroep. 
 
In 2015 waren er vier bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wisselden 
deelnemers ervaringen en expertise uit over hoe zij de sociale functie in 
hun organisaties realiseren.  
Dit gebeurde op verschillende manieren:  

 de voorstelling van één bepaald traject van een 
deelnemende organisatie;  

 de bespreking van een bepaalde casus of knelpunt (bv.: het 
opvangplan binnen de context van sociaal opnamebeleid); 

 de voorstelling van een bepaalde methodiek (bv.: spel over 
uitsluiting).  

Vanuit deze groep werd in 2015 eveneens input geleverd aan de 
stuurgroep sociale functie van Kind en Gezin die een beleidsadviserende 
functie heeft. Hierin werden knelpunten opgenomen die de toepassing 
van het decreet Opvang van Baby’s en Peuters in de praktijk met zich 
meebrengt bij de uitvoering van het gevoerde beleid over sociale functie 
binnen de voorzieningen. 

Proces 2016 Uit evaluatie van het intervisietraject blijkt dat dit intervisietraject door 
de deelnemende voorzieningen nog steeds wordt gewaardeerd. De 
invoering van het decreet Opvang van Baby’s en Peuters heeft 
daarenboven nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. De vaststelling 
blijft dat de sociale functie van de kinderopvang in Vlaanderen nog 
onvoldoende gerealiseerd wordt. Daarom werd beslist dit traject te 
continueren.  
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In 2016 worden vier bijeenkomsten van de intervisiegroep georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomsten zullen we extra aandacht geven aan de 
sociale functie binnen de buitenschoolse opvang, gezien sommige 
deelnemers ook deze voorzieningen begeleiden. 
Er wordt ook een train-the-trainersessie georganiseerd, waarin de 
deelnemers kennis maken met het inlevingsspel Stap-voor-Stap van 
Reddie Teddy. Dit kunnen ze dan op hun beurt mee nemen naar hun 
eigen teams. 
 
Naast het intervisietraject zullen we, samen met Kind en Gezin, bekijken 
hoe kennis en ervaring op het vlak van sociale functie nog breder kan 
verspreid en gedeeld worden.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Verdere verdieping met de deelnemers van het voeren van 
een sociaal opnamebeleid en aandacht voor sociale functie 
en diversiteit in de eigen dienstverlening, m.n. 
gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse opvang; 

 I.s.m. Kind en Gezin is er een disseminatieplan uitgewerkt 
om kennis en ervaring op het vlak van sociale functie breed 
te verspreiden.  

 
 

2.2 Centra Inclusieve Kinderopvang: begeleiding intervisietraject 

Looptijd: 2014 – 2018 
Projectcoördinatie: Veerle Vervaet  
Projectuitvoering: Caroline Boudry & Veerle Vervaet 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De kinderopvangsector ondersteunen bij het realiseren van een 

inclusieve kinderopvang. 

Resultaat 2015 Dit project ging van start in 2014 in opdracht van Kind en Gezin. De 
aanleiding was de opstart van de zestien Centra voor Inclusieve 
Kinderopvang (CIK). VBJK begeleidt, in samenwerking met Kind en 
Gezin, deze zestien Centra voor Inclusieve Kinderopvang via twee 
intervisiegroepen.  
In 2015 vonden er vijf intervisiedagen plaats en twee vormingsdagen ter 
ondersteuning van de rol van de coach (train the trainer diversiteit en 
vrijwilligersbeleid). Ter voorbereiding van de 
intervisiedagen, werd er steeds voorafgaand overlegd met de 
medewerkers van Kind en Gezin. In 2015 lag de focus op de uitwerking 
van structurele externe samenwerkingsverbanden in de betrokken 
zorgregio’s. Daarnaast was er aandacht voor de eigen inclusieve werking 
en de ontwikkeling van een proactief opnamebeleid. Ten slotte startten 
de CIK’s met de voorbereiding van de begeleiding van externe 
voorzieningen en het opstarten van lerende netwerken. 
 
In het voorjaar werden ook zes focusgroepen met ouders georganiseerd. 
Op deze manier gingen we na hoe ouders hun opvang ervaren. Deze 
focusgroepen gaven zeer waardevolle informatie over hoe we de 
kwaliteit van inclusieve opvang kunnen verbeteren.  

Proces 2016 In 2016 zal de focus van de intervisiebijeenkomsten voornamelijk liggen 
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op: 

 uitwerken en structureel aanpakken van externe 
samenwerkingsverbanden; 

 begeleiden van externe voorzieningen en het organiseren 
en begeleiden van lerende netwerken; 

 onderzoek naar de noden van een inclusiecoach binnen de 
CIK bij het uitvoeren / realiseren van de opdracht. 

Daarnaast zullen we verder werken met het verzamelde materiaal uit de 
focusgroepen. De interessante uitspraken van ouders willen we 
verwerken in een quoteboekje dat in vormingen kan gebruikt worden om 
professionelen te laten reflecteren over hun inclusieve werking. Deze 
publicatie zal in 2016 worden voorbereid.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Verdere disseminatie van de visie ‘Inclusie van kinderen 
met specifieke zorgbehoeften’ via de ondersteuning van de 
inclusiecoaches aan de kinderopvanginitiatieven; 

 In samenwerking met de pedagogisch ondersteuners / 
inclusiecoaches inspirerende praktijken ontwikkelen en 
documenteren; 

 Eerste ontwerp quoteboekje inclusieve opvang. 
 
 

2.3 Een kwaliteitsvol ouderbeleid: begeleiding collegagroepen 

Looptijd: 2014-2015 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts 
Projectuitvoering: Caroline Boudry & Ellen Rutgeerts 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De kinderopvang ondersteunen bij het werken aan een kwaliteitsvol 

ouderbeleid (‘handelen ten aanzien van gezinnen’ in het pedagogische 
raamwerk). 

Resultaat 2015 Dit project was een onderdeel van een project geleid door Kind en Gezin. 
Doel van het project was participatie versterken in zowel het beleid als in 
de praktijk van Kind en Gezin en haar partners.  
VBJK begeleidde als onderdeel van dit project het traject ‘vissen en 
pionieren’. Kinderopvanginitiatieven uit voor- en buitenschoolse opvang 
namen hieraan deel. Via drie collega-groepen exploreerden zij nieuwe 
mogelijkheden op vlak van ouderparticipatie. De deelnemende 
kinderopvanginitiatieven waren verspreid over de Vlaamse provincies en 
gelegen in zowel landelijke als stedelijke gebieden.  
Op 24 februari 2015 organiseerde Kind en Gezin in samenwerking met 
VBJK een terugkomdag voor alle deelnemers aan de collegagroepen. 
Participanten van de twee collegagroepen voor baby’s en peuters en van 
de collegagroep voor de buitenschoolse opvang namen samen deel aan 
een dag waarop ze de ontwikkelde praktijken met elkaar deelden. Ze 
reflecteerden over de ondernomen acties waarmee ze meer 
ouderparticipatie willen mogelijk maken en blikten vooruit naar hoe ze 
deze opgedane ervaringen en ontwikkelde expertise in hun organisaties 
kunnen verankeren. 
Dit project gaf ook mee input voor de publicatie over ouderparticipatie 
die in 2015 werd voorbereid (zie ook 2.4). 
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We merken tenslotte op dat (anders dan vermeld in ons werkingsplan 
2015) Kind en Gezin geen afsluitende studiedag organiseerde van het 
project.  

 
 

2.4 Sector ondersteunen bij het werken aan kwaliteitsverbetering via de 

ontwikkeling van pedagogische materialen 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie 
en uitvoering: 

Brecht Peleman (Beeldenbank) 
Ellen Rutgeerts (Publicaties) 

Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De kinderopvangsector ondersteunen bij het werken aan 

kwaliteitsverbetering via de ontwikkeling van pedagogische materialen. 
Deze materialen sluiten aan bij het pedagogische raamwerk.  

Resultaat 2015 In 2015 gingen we in samenwerking met Ambrosia's tafel en WOCK Gent 
van start met het uitwerken van de BEELDENBANK. Doelstelling is de 
schat aan beeldmateriaal van VBJK en Ambrosia’s tafel beter te 
ontsluiten en te verspreiden zodat het iedereen die met kinderen en 
ouders werkt, kan inspireren. Momenteel is een eerste testversie van de 
BEELDENBANK klaar, zie http://beeldenbank.weebly.com/. Op dit 
moment focust de beeldenbank voornamelijk op de vier 
ervaringsgebieden uit het pedagogische raamwerk: ‘Ik en de ander’, 
‘Lichaam en beweging’, ‘Communicatie en expressie’ en ‘Verkennen van 
de wereld’. 
 
Om de andere pedagogische materialen (boeken, brochures, artikels, …) 
beter te ontsluiten, kwamen we tot de slotsom dat het nodig is om te 
investeren in de ontwikkeling van een nieuwe VBJK-website en VBJK te 
introduceren in sociale media (zie 7.1). 
 
Daarnaast werd in 2015 een publicatie voorbereid over ouderparticipatie. 
Deze publicatie is gebaseerd op de ervaringen in het Brusselse project 
‘Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding’ en andere projecten 
over ouderparticipatie. De publicatie zal inspiratie bieden voor het 
uitbouwen van het wenbeleid en het realiseren van inspraak van en 
systematisch overleg met gezinnen (cfr. rubriek ‘handelen tav gezinnen’ 
in het pedagogische raamwerk). 

Proces 2016 
In 2016 zetten we de volgende stappen: 

 We werken de BEELDENBANK verder uit. In eerste instantie 
zullen we een testgroep van vormingswerkers en pedagogisch 
coaches samenstellen die de BEELDENBANK gebruikt in het 
kader van opleiding en begeleiding. Op basis van hun 
bevindingen zullen we de BEELDENBANK in 2016 verder 
ontwikkelen en bekendmaken.  

 Ontwikkelen van een nieuwe VBJK-website met aandacht voor 
een goede ontsluiting van de bestaande pedagogische 
materialen. (zie 7.1) 

 We leggen de laatste hand aan de publicatie over 

http://beeldenbank.weebly.com/
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ouderparticipatie. Deze zal verschijnen in voorjaar 2016. 

 We bereiden een nieuwe publicatie voor over sociale steun en 
cohesie in voorzieningen voor jonge kinderen. De resultaten van 
het doctoraatsonderzoek van Naomi Geens ‘Sociale steun en 
sociale cohesie in voorzieningen voor jonge kinderen’ worden 
vertaald in een vlot toegankelijke publicatie voor onder andere de 
kinderopvangmedewerkers. Via de publicatie willen we 
opvangvoorzieningen aanzetten tot reflectie over het erkennen 
en bijdragen tot verbondenheid via de kinderopvang (cfr. p 7 
pedagogische raamwerk). 

 We ontwikkelen filmmateriaal over het eetmoment in 
kinderopvang en kleuteronderwijs. We zoomen in op het creëren 
van een aangename context waarin kinderen worden 
gestimuleerd om gezonde voedingskeuzes te maken. Dit 
filmmateriaal wordt ontwikkeld in het kader van het REWARD 
project (zie 6. Adviesverlening).  

Beoogd resultaat 
2016 

 BEELDENBANK is getest en definitief concept is klaar. Er is 
een disseminatieplan om de BEELDENBANK bekend te 
maken. 

 Publicatie over ouderparticipatie is klaar en 
bekendgemaakt.  

 Publicatie over sociale steun en sociale cohesie in 
voorzieningen voor jonge kinderen is klaar en 
bekendgemaakt.  

 Filmmateriaal over het eetmoment in kinderopvang en 
kleuterschool. 

 
 

2.5 Coaches in de kinderopvang: begeleiding intervisietraject & 

inspiratiedag 

Looptijd: 2014 - 2016 
Projectcoördinatie: Veerle Vervaet 
Projectuitvoering: Veerle Vervaet & Brecht Peleman 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De uitbouw van kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding in de 

kinderopvang ondersteunen.  

Resultaat 2015 In 2015 begeleidde VBJK samen met Kind en Gezin de coaches en/of de 
pedagogisch en taalondersteuners.  

De ondersteuning richtte zich op: 

 De ontwikkeling van een conceptueel kader voor 
pedagogische begeleiding. 

 De methodische aanpak: pedagogisch ondersteuners 
beschikken over een schat aan methodieken en ervaringen. 
Tijdens het begeleidingstraject delen zij hun expertise met 
elkaar. 

 De praktische, organisatorische uitdagingen met 
betrekking tot de eigen organisatie (met als focus coachen 
van de eigen medewerkers) en de samenwerking tussen de 
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PTO-organisaties. 

Concreet begeleidde VBJK in 2015 vijf bijeenkomsten. Dit traject werd in 
samenspraak met de deelnemers ‘praktijkontwikkelingstraject’ 
genoemd, vanuit een gedeelde doelstelling om samen nieuwe praktijken 
te ontwikkelen inzake pedagogische en taalondersteuning. Tijdens die 
bijeenkomsten werden ervaringen en documenten gedeeld en 
voorbereidend werk besproken. De thema’s werden steeds bepaald in 
overleg met de deelnemers. De deelnemers bereidden voor hoe hun 
organisatie het betreffende thema wil benaderen en aanpakken.  
 
De deelnemers van het praktijkontwikkelingstraject richtten tevens een 
werkgroep op om een beleidsnota te schrijven. Doel van de beleidsnota 
was de gemeenschappelijke bezorgdheden en opportuniteiten (vanuit 
het PTO-project) te signaleren naar de minister en het beleid, met het 
oog op de toekomst van pedagogische ondersteuning. Deze nota werd in 
december op het Kabinet Vandeurzen toegelicht door enkele leden van 
het praktijkontwikkelingstraject. VBJK begeleidde het ontwikkelproces 
van de beleidsnota. 
 
Daarnaast werd in juni een uitwisseldag georganiseerd voor de volledige 
ondersteuningsstructuur (Voorzet, ’t Opzet, Unizo, PTO) over de rol van 
Zorginspectie, kwaliteitszorg en de bijhorende leermodules van Kind en 
Gezin. Tijdens deze bijeenkomst maakten de verschillende 
ondersteuners op een verdiepende manier kennis met elkaar.  
 
In september werd er een inspiratiedag ‘Samen innoveren en 
professionaliseren op de werkvloer’ georganiseerd. Doel was de expertise 
over pedagogische ondersteuning binnen de sector breder te 
verspreiden. Het is immers belangrijk dat de pedagogisch coaches die 
deelnemen aan de begeleidingstrajecten (intervisietraject CIK’s, 
intervisietraject sociale functie, intervisietraject PTO’s), expertise kunnen 
uitwisselen en op een breder forum kunnen samenkomen waar ook de 
pedagogisch coaches in opleiding (PJK) aanwezig zijn. 

Proces 2016 Het praktijkontwikkelingstraject voor de Pedagogische en 
Taalondersteunende Organisaties wordt gecontinueerd en afgerond in 
juni 2016. Als afsluiter van dit intervisietraject wordt een uitwisselingsdag 
georganiseerd met de deelnemers van de andere intervisietrajecten 
(sociale functie en centra inclusieve kinderopvang). 
 
In overleg met de afdeling kinderopvang wordt bekeken op welke manier 
we de uitbouw van pedagogische ondersteuning na afloop van dit 
intervisietraject verder kunnen ondersteunen. Hierbij zal ook aandacht 
zijn voor de verdere opvolging en ondersteuning van het thema 
‘draagkracht’ in de gezinsopvang. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Afsluitende uitwisseldag met de deelnemers van de andere 
intervisietrajecten (sociale functie en inclusieve 
kinderopvang). 

 Visie op verdere ondersteuning van pedagogisch coaches 
in de sector 
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2.6 Ondersteunen opleidingen medewerkers kinderopvang 

Looptijd: doorlopend 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Caroline Boudry (Pedagogie van het Jonge Kind) 

Sandra Van der Mespel (Begeleider in de Kinderopvang CVO’s en Syntra) 
Jan Peeters, Katrien Van Laere (Master Sociaal Werk) 

Financiering: Partnerschapsakkoord 
 
Doelstelling Een bijdrage leveren aan het afstemmen van de opleidingen voor 

medewerkers kinderopvang en opvoedingsondersteuning op recente 
beleidsontwikkelingen, de noden van het werkveld en actuele kennis uit 
vernieuwende projecten en beleidsonderzoeken. 

Resultaat 2015 VBJK zette in 2015 opnieuw in op het ondersteunen van de verschillende 
opleidingen voor medewerkers kinderopvang, m.n.:  

 Bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind 

We ondersteunden de opleiding door mee te werken in de 
opleidingsadviesraden van de verschillende hogescholen en het overleg 
tussen de betrokken hogescholen. Daarnaast organiseerden we in 
samenwerking met Kind en Gezin de inspiratiedag ‘Samen innoveren en 
professionaliseren op de werkvloer’. Doelpubliek van deze inspiratiedag 
waren onder andere de docenten uit de opleiding PJK. 

 Opleiding Begeleider in de Kinderopvang, Centra voor 

Volwassenenonderwijs 

We ondersteunden de opleiding door mee te werken  
in de internettenwerkgroep van de opleidingscoördinatoren. Daarnaast 
werd in 2015 de werkgroep ‘vernieuwing opleiding BinK’ opgestart. Deze 
werkgroep bestaat uit enkele opleidingscoördinatoren, een medewerker 
van Kind en Gezin en een VBJK-medewerker. Aanleiding was de 
vaststelling dat de opleiding Begeleider in de Kinderopvang onvoldoende 
is afgestemd op de groep niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders die als 
een gevolg van de nieuwe regelgeving een kwalificerend traject willen 
starten. Deze werkgroep werkte een visienota uit met krachtlijnen voor 
een toekomstige vernieuwing van de opleiding; daarnaast bevatte de 
nota voorstellen om de opleiding reeds op korte termijn beter af te 
stemmen op de nieuwe opleidingsnoden.  

 Masteropleiding Sociaal Werk, Vakgroep Sociaal Werk en 

Sociale Pedagogiek UGent 

Medewerkers van VBJK verzorgden gastcolleges in de vakken ‘Early 
Childhood Education and Care (ECEC)’ en ‘Gezinspedagogiek’ over 
thema’s, vernieuwende projecten en beleidsonderzoeken waarbij VBJK 
betrokken is. Daarnaast werden de studenten gestimuleerd om 
onderzoek uit te voeren over thema’s die voor VBJK en de sector relevant 
zijn in het kader van de masterproeven. 
Jan Peeters gaf ook het vak Sociaal Agogische Praktijk waarin studenten 
kennismaken met de praktijk van het werken met jonge kinderen.  
 
Daarnaast werden er in 2015 twee projectvoorstellen bij het Europees 
Sociaal Fonds ingediend om de sector te ondersteunen bij het realiseren 
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van de kwalificatievereisten. De financiering van de projectvoorstellen 
werd echter niet goedgekeurd.  
 

Proces 2016 In 2016 zetten we de ondersteuning van de verschillende opleidingen 
verder, m.n. 

 Bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind  

Verder meewerken in opleidingsadviesraden en overleg tussen de 
betrokken hogescholen. 

 Opleiding Begeleider in de Kinderopvang, Centra voor 

Volwassenenonderwijs 

Verder meewerken in de internettenwerkgroep van de 
opleidingscoördinatoren en in de werkgroep ‘vernieuwing opleiding 
BinK’.  
Daarnaast organiseren we in 2016 opnieuw een docentendag voor 
docenten die de modules Kennismaken met en werken in de 
gezinsopvang geven. Doel van de docentendag is actuele ontwikkelingen 
toelichten, de implementatie van de modules evalueren en ervaringen 
uitwisselen.  
In samenwerking met Kind en Gezin zullen we actie ondernemen om de 
opleidingen kinderopvang ingericht door Syntra te betrekken bij het 
overleg over de opleiding van kinderbegeleiders.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Actief meewerken in diverse fora over opleidingen voor 
medewerkers kinderopvang 

 Docentendag over kennismakingsmodules CVO’s 
 
 

2.7 Masterproeven uit de opleiding Sociaal Werk begeleiden  

Looptijd:  doorlopend 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Jan Peeters  
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Via masterproeven het inzicht vergroten in de impact van de 

vernieuwingen op vlak van opleiding en begeleiding in de kinderopvang. 
Resultaat 2015 In 2015 begeleidden medewerkers van VBJK, in overleg met de vakgroep 

Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek UGent, de volgende masterproeven: 

 Professionalisering en duurzaamheid in de gezinsopvang. 

Een profielonderzoek bij startende kindbegeleiders. 

In deze masterproef werd onderzoek gedaan naar het profiel van 
startende kindbegeleiders anno 2015. Wat is onder andere de motivatie 
om te starten als onthaalouder, welke ideeën hebben zij over de 
toekomstige job, wat is hun houding ten opzichte van het volgen van 
opleiding? Daarnaast werd de impact onderzocht van het volgen van de 
kennismakingsmodule(s) gezinsopvang op de beslissing om al dan niet te 
werken in de gezinsopvang, de motivatie en de ideeën over de job van 
onthaalouder? Deze masterproef werd afgewerkt en ingediend in 2015. 
De masterproef werd begeleid door Sandra Van der Mespel. 

 Professionalisering & duurzaamheid in de gezinsopvang. 
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Een profielonderzoek bij kinderbegeleiders anno 2015. 

Centraal stond de volgende vraag: Zien we verschuivingen in het profiel 
van oudere / meer ervaren onthaalouders en het profiel van jongere / 
minder ervaren onthaalouders? Daarnaast wordt onder meer bevraagd 
hoelang de onthaalouders hun job denken uit te oefenen en wat hun 
houding is ten opzichte van opleiding en begeleiding. Deze masterproef 
werd afgewerkt en ingediend in 2015. Inmiddels verscheen een artikel 
over deze masterproef, zie http://sociaal.net/analyse-
xl/professionalisering-in-de-gezinsopvang/. De masterproef werd 
begeleid door Sandra Van der Mespel.  

 Onderzoek naar de mogelijke paden die kunnen 

uitgetekend worden om tegen 2024 aan de 

kwalificatievereisten te voldoen. 

Hierbij wordt onder meer nagegaan worden hoe andere landen dit 
hebben aangepakt (Nieuw-Zeeland en Engeland) en wat de concrete 
uitdagingen zijn waarmee de opleidingsinstituten geconfronteerd 
worden. Deze masterproef werd opgestart in 2015 en wordt verwacht 
tegen juni 2016. De masterproef wordt begeleid door Jan Peeters. 

 Opvolgstudie profiel studenten Pedagogie van het Jonge 

Kind (PJK) 

In 2012 werd een eerste profielstudie uitgevoerd bij studenten PJK. In 
2015 startte een masterstudent een opvolgstudie. Dit moet toelaten om 
ev. verschuiving in het profiel van de studenten in kaart te brengen. Deze 
masterproef werd opgestart in 2015 en wordt begin 2016 ingediend.  
De masterproef wordt begeleid door Jan Peeters. 
 

Proces 2016 De begeleiding van de opgestartte masterproeven wordt verdergezet.  
Daarnaast worden studenten gestimuleerd om onderzoek uit te voeren 
over thema’s die voor VBJK en de sector relevant zijn in het kader van de 
masterproeven. 

 
 

2.8 Toekomstoefening gezinsopvang 

Looptijd: Najaar 2015 – 2016 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Brecht Peleman 
Financiering: Parnterschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling In beeld brengen van verschillende perspectieven m.b.t. gezinsopvang en 

op basis hiervan een toekomstvisie op gezinsopvang uitstippelen. De 
centrale vraag hierbij is ‘waarvoor moet gezinsopvang bestaan (voor 
wie?) en hoe dit te realiseren?’ 

Resultaat 2015 Kind en Gezin startte in najaar 2015 met de voorbereiding van een 
toekomstoefening over de gezinsopvang in Vlaanderen. Deze 
toekomstoefening bestaat uit: verzamelen cijfergegevens en info over 
gezinsopvang in binnen- en buitenland; verkennende focusgroepen bij 
zowel ouders/gezinnen, onthaalouders als betrokkenen (diensten); 
samen met de sector op basis van voorgaande informatie een 

http://sociaal.net/analyse-xl/professionalisering-in-de-gezinsopvang/
http://sociaal.net/analyse-xl/professionalisering-in-de-gezinsopvang/
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toekomstvisie ontwikkelen.  
Op vraag van Kind & Gezin ondersteunt VBJK deze toekomstoefening. In 
2015 verleende VBJK reeds advies over de aanpak van de 
toekomstoefening en in het bijzonder over de aanpak van de 
focusgroepen.  

Proces 2016 Vanaf april 2016 starten de verkennende focusgroepen. VBJK zal in 
samenwerking met een medewerker van Kind en Gezin de focusgroepen 
met ouders, onthaalouders en pedagogisch coaches / organisatoren 
gezinsopvang begeleiden. Daarnaast ondersteunt VBJK door 
cijfergegevens (via masterproeven) en inspirerende praktijken uit binnen- 
en buitenland aan te reiken. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Vier focusgroepen ouders, vier focusgroepen 
onthaalouders, een focusgroep pedagogisch coaches / 
organisatoren gezinsopvang; 

 Artikel in vaktijdschrift over evoluties gezinsopvang in 
binnen- en buitenland. 
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2.9 KIDDOdagen  

Looptijd: Jaarlijks 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry & Ellen Rutgeerts  
Projectuitvoering: Caroline Boudry (VBJK), Mike De Cloedt (VBJK), Katelijne De Brabandere 

(VCOK) & Liesbeth Lambert (VCOK) 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Kinderbegeleiders en leidinggevenden, ouders, studenten en docenten 

jaarlijks samenbrengen rond een thema dat hen prikkelt in het dagelijks 
werken met jonge kinderen.  

Resultaat 2015 De KIDDOdagen 2015 waren opgebouwd rond de rubriek “De 
pedagogische visie van…” die drie jaar lang in KIDDO is verschenen. 
Tijdens de KIDDOdag konden deelnemers via workshops en lezingen 
kennismaken en zich laten inspireren door de ideeën van pedagogen 
vroeger en nu.  
Op zaterdag 25 april 2015 (Kind en Gezin-Academie te Brussel) waren er 
87 deelnemers. 
Op dinsdag 5 mei 2015 (Cultuur- en Congrescentrum Het Pand te Gent) 
waren er 265 deelnemers. 

Proces 2016 In 2016 zullen de KIDDOdagen focussen op het pedagogische raamwerk. 
Hoe kun je dit raamwerk begrijpen? Hoe vertaal je het naar de context 
van je eigen opvang? Deelnemers maken kennis met de inhoud van het 
raamwerk: de grote lijnen zoals een holistische kijk op kinderen, de 
samenwerking met gezinnen, de verankering in de buurt en de bredere 
samenleving, maar ook de concrete vernieuwingen zoals het werken met 
ervaringsgebieden. Drie lezingen gaan over de drie grote opdrachten uit 
het pedagogische raamwerk. Na elke lezing krijgen de deelnemers de 
gelegenheid om met de spreker te praten in het salon. In de workshops 
komen praktijkverhalen en concrete inspiratie aan bod. 

Beoogd resultaat 
2016 

Twee KIDDOdagen:  

 zaterdag 4 juni 2016, Kind en Gezin-Academie in Brussel 

 dinsdag 14 juni 2016, Cultuur- en Congrescentrum Het 
Pand in Gent 
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3 Warme overgang 

Investeren in een kind- en ouderbeleid met oog voor de transitie tussen de verschillende 
opvoedingsmilieus van jonge kinderen 
 

3.1 PhD onderzoek – Conceptualiseringen van zorg en educatie  

Looptijd: februari 2012 - november 2016 
Projectcoördinatie: Michel Vandenbroeck (promotor) en Jan Peeters (lid van de 

doctoraatscommissie) 
Projectuitvoering: Katrien Van Laere 
Financiering: Universiteit Gent 
 
Doelstelling Tegemoetkomen aan de communicatie van de Europese Commissie  

(2011) over integratie kinderopvang - kleuterschool door een 
goede voorbereiding van de overgang tussen opvang en onderwijs. 

Resultaat 2015 Hoewel internationaal wordt aangenomen dat ‘zorg’ en ‘educatie’ 
gelijkwaardige, geïntegreerde concepten zijn in ECEC (Early Childhood 
Education and Care), blijkt uit onderzoek dat er wel degelijk een 
scheiding bestaat tussen ‘zorg’ en ‘educatie’. Het vermoeden bestaat dat 
deze scheiding een invloed heeft op de participatie van kleuters uit meer 
(kans)arme en allochtone gezinnen. In dit onderzoek wordt nagegaan 
hoe de zorgarbeid en pedagogische taken in de praktijk vorm krijgen bij 
de jongste kleuters (2,5-4 jaar). Welke betekenis verlenen het beleid, de 
verschillende professionele groepen en de ouders aan ECEC? Daarbij is 
het de bedoeling om na te gaan in welke mate impliciete kindbeelden en 
de organisatie van zorg en educatie een invloed hebben op de 
toegankelijkheid van de kleuterschool voor gezinnen die tot de 
doelgroepen behoren van programma’s voor kleuterparticipatie. 
 
In navolging van de focusgroepen in 2014, werden er in 2015 zeven 
nieuwe focusgroepen georganiseerd met ouders, kleuterleid(st)ers, 
kinderbegeleid(st)ers en opvangpersoneel in kleuteronderwijs in Brussel. 
Op basis van een film van een ‘typische’ dag in een instapklasje voor de 
jongste kinderen die pas uit de kinderopvang of van thuis komen, 
discussieerde men over wat belangrijk is in de zorg, educatie en 
opvoeding van hun peuter/kleuter. Deze focusgroepen werden 
getranscribeerd en geanalyseerd op verschillende manieren. 

Proces 2016 2016 staat volledig in het teken van het schrijven van drie academische 
artikels op basis van de verzamelde data en het schrijven van het finale 
proefschrift.  
In 2017 zal er volop ingezet worden op het toegankelijk maken van de 
onderzoeksresultaten en het dissemineren van de resultaten naar de 
praktijk en het beleid. Dit zal samen gebeuren met het FWO-onderzoek 
en het Educare-project. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Drie wetenschappelijke publicaties op basis van de 
verzamelde data; 

 Proefschrift neerleggen; 

 Beleids- en praktijkaanbevelingen over hoe kinderopvang 
en kleuteronderwijs van elkaar kunnen leren in het werken 
aan toegankelijkheid en kwaliteit voor jonge kinderen en 
hun families; 
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 Strategie om de resultaten van de drie projecten over de 
warme overgang bekend te maken en te verspreiden. 

 
 

3.2 Educare-project: transities in de Nederlandstalige voorschoolse 

voorzieningen 

Looptijd: 1 december 2014 - 31 december 2016 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Katrien Van Laere, Brecht Peleman, Hester Hulpia & Caroline Boudry 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 
Doelstelling Binnen de Brusselse context tegemoetkomen aan de communicatie van 

de Europese Commissie (2011) over integratie kinderopvang-
kleuterschool en aan de VLOR-aanbevelingen over een warme overgang 
tussen opvang en onderwijs, door modellen aan te reiken die de transities 
voor peuters en kleuters minder stressvol maken. 

Resultaat 2015 In 2015 werd een vooronderzoek uitgevoerd waarbij de knelpunten in de 
transitie thuis / kinderopvang naar de Brusselse Nederlandstalige 
kleuterscholen in kaart werden gebracht. De onderzoeksvragen waren: 
Hoe verloopt deze transitie voor ouders, kinderen en medewerkers? Wat 
betekent dit voor hen? Wat zijn spanningsvelden? Wat zijn kansen en 
opportuniteiten om een warme transitie te realiseren om op die manier 
kinderen maximale ontplooiingskansen aan te bieden? 
 
We onderzochten deze vragen aan de hand van focusgroepen, een 
casestudie en een discussiedag. Via de focusgroepen gingen we in 
gesprek met ouders en medewerkers uit kleuteronderwijs, voorschoolse 
en buitenschoolse kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en 
armoedebestrijding. De casestudie gaat over drie kinderen in een 
Brusselse instapklas, die we gedurende hun eerste maanden na de instap 
observeerden in de klas. Op de discussiedag (14/12/2015) nodigden we 30 
sleutelfiguren uit praktijk, beleid en onderzoek uit om samen te 
reflecteren over de transitie tussen thuis / kinderopvang en 
kleuteronderwijs. De reflectie werd gevoed met filmmateriaal over deze 
transitie vanuit het standpunt van de kinderen.  
 
Via deze kwalitatieve onderzoeksopzet brachten we perspectieven van 
verschillende stakeholders samen om gezamenlijke discussiepunten en 
opportuniteiten over de transitie naar de kleuterschool zichtbaar te 
maken. Dit vooronderzoek werd eind 2015 afgerond en resulteerde in een 
tussentijds onderzoeksrapport dat werd overgemaakt aan de VGC en de 
leden van de wetenschappelijke stuurgroep. 

Proces 2016 In voorjaar 2016 wordt, als vervolg op het vooronderzoek, een 
verdiepend traject georganiseerd. De onderzoeksresultaten worden 
bediscussieerd met een klankbordgroep waaraan praktijk- en 
beleidsmedewerkers uit de domeinen Welzijn en Onderwijs deelnemen. 
Daarnaast maken zij kennis met inspirerende praktijken in binnen- en 
buitenland. Samen met de klankbordgroep wordt onderzocht wat 
mogelijkheden en beperkingen zijn van deze praktijken voor Brussel.  
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Op basis hiervan wordt een gemeenschappelijk gedragen visie 
uitgetekend over doelstelling, inhoud en aanpak van proeftuinen 
‘Educare’ in Brussel. In het najaar 2016 gaan deze proeftuinen van start 
(onder voorbehoud van goedkeuring door VGC). Deze proeftuinen zullen 
worden gedocumenteerd en geëvalueerd. Dit moet resulteren in 
modellen voor een geïntegreerde aanpak van zorg en leren tijdens de 
transitie van de jongste kleuters van thuis of van de kinderopvang naar de 
kleuterschool in de Brusselse context. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Studiebezoeken aan inspirerende praktijken in 
Denemarken en in Vlaanderen;  

 Onderzoeksrapport aangevuld met een verslag van de 
studiebezoeken en een visietekst over ‘Educare-
praktijken’; 

 Opstart van proeftuinen (onder voorbehoud van 
goedkeuring door VGC). 

 Strategie om de resultaten van de drie projecten over de 
warme overgang bekend te maken en te verspreiden. 

 
 

3.3 FWO onderzoek: De overgang naar de kleuterschool voor kinderen 

uit gezinnen in armoede 

Looptijd: 1 januari 2015 - 31 december 2016 
Projectcoördinatie: Michel Vandenbroeck & Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en 

Leren) 
Projectuitvoering: Brecht Peleman & Reinhilde Pulinx (Steunpunt Diversiteit en Leren) 
Financiering: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Doelstelling Inzicht verwerven in de eerste schoolervaringen van kinderen uit 

gezinnen in armoede, bij hun transitie van thuis / kinderopvang naar de 
kleuterschool. Onderzoeken wat gemiste en geboden leerkansen zijn 
voor deze kinderen en hoe sociale ongelijkheid gereproduceerd wordt in 
de kleuterklas. Implicaties en aanbevelingen voor praktijk en opleiding 
kleuteronderwijs definiëren. 

Resultaat 2015 Het onderzoek startte in januari 2015. De eerste maanden van het 
onderzoeksproject werden hoofdzakelijk in beslag genomen door 
verkennende gesprekken en eerste interviews met scholen en ouders 
teneinde een goede steekproef te kunnen samenstellen. Zo werden vier 
scholen geselecteerd uit verschillende Vlaamse regio’s (en Brussel) met 
een hoog percentage gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie.  
 
Op 20 april 2015 startten we in twee van de vier scholen met het maken 
van video-observaties. Per school filmden we twee kinderen uit een 
kleuterklas (de onthaal- of instapklas). In deze periode (april - juni) 
hielden we daarnaast ook interviews met ouders en schoolpersoneel. 
Tevens werd literatuur verzameld over het onderzoeksthema en over de 
methodologische uitwerking van de toekomstige data-analyse. Na de 
zomervakantie, vanaf 1 september 2015, kwamen er twee scholen bij 
waardoor we vanaf dan filmden in vier kleuterklassen (met de focus op 
acht kinderen in totaal).  
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Het maken van de video-observaties gebeurde telkens door twee 
onderzoekers: de ene filmt de focuskinderen met de camera in de hand; 
de andere hanteert een camera op statief om de volledige klaspraktijk in 
beeld te brengen en maakt ondertussen veldnota’s. 
 
Het onderzoek wordt opgevolgd door een wetenschappelijke stuurgroep 
waaraan de onderzoekers (Brecht Peleman en Reinhilde Pulinx), de twee 
promotoren (Prof. Dr. Michel Vandenbroeck en Prof. Dr. Piet Van 
Avermaet) en twee VBJK medewerkers (Dr. Jan Peeters en Katrien Van 
Laere) deelnemen.  

Proces 2016 In de eerste helft van 2016 wordt het filmen in de vier kleuterklassen 
verder gezet tot aan de paasvakantie. In deze periode zullen ook nog 
interviews plaatsvinden met de ouders van de focuskinderen en met de 
kleuterjuffen.  
 
Na de paasvakantie worden alle onderzoeksdata geanalyseerd met het 
nieuw ontwikkelde analysekader en zullen de eerste 
onderzoeksbevindingen worden teruggekoppeld met de 
wetenschappelijke stuurgroep en een groep experts.  
 
Het onderzoeksrapport met de resultaten en beleidsaanbevelingen wordt 
eind 2016 gefinaliseerd. Eind 2016 / begin 2017 worden er acties 
ondernomen om de onderzoeksresultaten van de diverse projecten over 
de warme overgang te verspreiden en met sleutelfiguren na te denken 
over de betekenis van deze resultaten voor beleid en praktijk. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Onderzoeksrapport met resultaten en 
beleidsaanbevelingen; 

 Strategie om de resultaten van de 3 projecten over de 
warme overgang bekend te maken en te verspreiden. 
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4 Opvang en vrije tijd van schoolkinderen 

Vernieuwende pistes voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen verkennen 
 

4.1 Ouderbeleid in de Brusselse Initiatieven Buitenschoolse Opvang 

(IBO’s) 

Looptijd: januari 2015 - december 2016 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry & Nima Sharmahd 
Projectuitvoering: Caroline Boudry & Nima Sharmahd 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 
Doelstelling In samenwerking met de Brusselse IBO’s inspirerende praktijken 

ontwikkelen over ouderparticipatie en de opvoedingsondersteunende rol 
van IBO’s. 

Resultaat 2015 Buitenschoolse opvang vervult de facto een opvoedingsondersteunende 
rol. Tegelijkertijd heeft de voorziening heel wat potentieel om haar 
opvoedingsondersteunende rol te versterken. Dit kan onder andere door 
te werken aan toegankelijkheid, door het bondgenootschap te 
versterken tussen ouders (moeders én vaders) en kinderbegeleiders in 
het samen opvoeden, door het samen uitbouwen van het IBO als 
ontmoetingsplek voor kinderen én hun ouders en door samen met ouders 
actie te voeren voor een buurt waarin het goed is om op te groeien en op 
te voeden. Met andere woorden hangt de mate waarin een IBO zijn 
opvoedingsondersteunende rol vervult, sterk samen met de mate waarin 
er ouderparticipatie wordt gerealiseerd.  
 
In 2015 ging een intervisiegroep van start. Hieraan nemen zeven IBO’s 
deel. Van elk deelnemend IBO participeert een pedagogisch coach en een 
begeleider aan de intervisiegroep. Er gingen in 2015 vier bijeenkomsten 
door. De focus lag op het verkennen van ouderparticipatie en de 
opvoedingsondersteunende rol van IBO’s. De zeven deelnemende IBO’s 
brachten hun beginsituatie in kaart, voerden een ouderbevraging uit en 
gaven een aanzet voor hun eigen actieplan. 
 
Daarnaast werd er een stuurgroep opgestart. Deze bestaat uit 
sleutelfiguren die elk, beleidsmatig of inhoudelijk, betrokken zijn bij het 
ontwikkelen en/of het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders 
en professionelen. Meer specifiek, nemen deel: een afgevaardigde van 
Kind en Gezin, medewerkers van VGC Welzijn en het Onderwijscentrum 
Brussel, opleidingsorganisaties (Bachelor in de Pedagogie voor het Jonge 
Kind en het Hoger instituut voor Gezinswetenschappen) en vzw 
Opvoeden in Brussel en alle coördinatoren van IBO’s Brussel. De 
stuurgroep reflecteert vanuit hun expertise over het proces en acties 
binnen dit project. 

Proces 2016 In 2016 ligt het accent op het verder uitwerken van de actieplannen en 
het documenteren van de ontwikkelde praktijken en ervaringen. Dit 
gebeurt via de intervisiebijeenkomsten met de deelnemende IBO’s. 
 
Eind 2016 wordt over de ervaringen en de resultaten van dit project 
gerapporteerd naar VGC. In het eindrapport formuleren we ook 
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beleidsaanbevelingen. In overleg met VGC, wordt bekeken op welke 
manier de ervaringen uit dit project breder kunnen worden verspreid.  

Beoogd resultaat 
2016 

Eindrapport met beschrijving van proces, resultaten en beleidsadvies op 
basis van de ervaringen in dit project.  

 
 

4.2 Ondersteunen beleidsontwikkelingen opvang en vrije tijd van 

schoolkinderen 

Looptijd: doorlopend 
Projectuitvoering: Brecht Peleman, Caroline Boudry & Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Actief opvolgen van beleidsontwikkelingen over de toekomst van opvang 

en vrijetijd van schoolkinderen in Vlaanderen.  
Vanuit de opgebouwde expertise over opvang en vrijetijd van 
schoolkinderen in Vlaanderen en Brussel advies verlenen en 
ondersteuning bieden bij de uitbouw van een nieuw concept (decreet) 
voor schoolkinderopvang.  

Resultaat 2015 In 2015 werden de resultaten en de aanbevelingen uit het onderzoek 
‘Schoolkinderen en hun opvang, wat leren ze ons over kwaliteit?’ 
verspreid via lezingen op studiedagen. Er verscheen een KIDDO artikel 
over het onderzoek: Peleman, B. Lannoye, F. Boudry, C. (2015). Ik tel 
mee! Kinderen in de buitenschoolse opvang. KIDDO (4): 23-25. Daarnaast 
werd een artikel voorbereid voor Kinderen in Europa (te verschijnen in 
2016).  
In 2015 werd er door Kind en Gezin geen structureel overleg ingericht 
over het nieuw concept voor schoolkinderopvang.  

Proces 2016 Net zoals in 2015 zal er, waar nodig, advies en input worden geleverd in 
functie van de nieuwe regelgeving.  
Meer concreet gaan we op zoek naar voorbeelden die beleid en praktijk 
kunnen inspireren bij het uitbouwen van opvang voor schoolkinderen in 
lijn met het nieuwe concept. Daarnaast maken we verder werk van het 
verspreiden van de resultaten uit het onderzoek ‘Schoolkinderen en hun 
opvang, wat leren ze ons over kwaliteit?’ via lezingen, workshops en het 
schrijven van artikels.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Verspreiding en disseminatie van de resultaten uit het onderzoek 
‘Schoolkinderen en hun opvang, wat leren ze ons over kwaliteit?’  

 Advies en input op overlegmomenten over een nieuw concept 
voor schoolkinderopvang.  
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5 Internationale uitwisseling 

Leren van Europese partners en Vlaamse expertise exporteren 
 

5.1 Leren van Europese onderzoeken 

5.1.1 Eurofound-onderzoek: Impact of continuing professional development in 

ECEC 

Looptijd: 2014 - 2015 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Brecht Peleman & Arianna Lazzari  
Financiering: Eurofound 
 
Doelstelling Op een objectieve en systematische manier wetenschappelijke evidentie 

geven over welke soorten van permanent leren en bijscholing positieve 
effecten hebben op kinderen en op de kwaliteit van de voorzieningen 
voor jonge kinderen. 

Resultaat 2015 Het rapport van het Eurofound-onderzoek werd in februari 2015 
gepubliceerd op de officiële website van Eurofound in het Engels met 
samenvattingen van de onderzoeksresultaten in elke taal binnen de EU. 
In Vlaanderen en Nederland werd een extra uitgave van Kinderen in 
Europa uitgegeven met daarin artikelen over de Europese projecten 
waarin VBJK betrokken was, waaronder het Eurofound-onderzoek. Dit 
artikel werd meer dan 100 keer gedownload op Research Gate. Verder 
werd er werk gemaakt van een Engelstalig wetenschappelijk artikel dat in 
2016 opgestuurd zal worden naar de redactie van een academisch 
tijdschrift. 
 
De resultaten van deze Europese systematische review werden op tal van 
conferenties in Vlaanderen, Europa en erbuiten voorgesteld. Meer 
concreet gebeurde dit aan de hand van 1 gastcollege in Vlaanderen, 4 
lezingen in Vlaanderen en 11 lezingen in het buitenland (zie algemeen 
overzicht lezingen). 
Ook in 2016 zullen de resultaten van de systematic review verder 
verspreid worden in binnen- en buitenland. 

 
 

5.1.2 European Commission study on the effective use of Early Childhood 

Education in preventing Early School Leaving 

Looptijd: 2012 – 2015 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters & Hester Hulpia 
Financiering: Europese Commissie 
 
Doelstelling Onderzoek naar relaties tussen de kwaliteit in voorschoolse 

voorzieningen en het effect op de prestaties in het secundair onderwijs. 
Resultaat 2015 De resultaten van deze belangrijke studie werden in Vlaanderen, Europa 

en Noord-Amerika op conferenties toegelicht. In Vlaanderen gebeurde 
dit op de studiedag in de Kind en Gezin-Academie over ECEC in Europa, 
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waar tevens het Eurofound-onderzoek werd toegelicht. Er verscheen ook 
een artikel over dit onderzoek in het extra nummer van Kinderen in 
Europa. Dit artikel werd via Research Gate meer dan 200 keer 
gedownload. Daarnaast werden verschillende publicaties uitgegeven 
waarin dit ECEC-ESL-project werd geciteerd. Verder werden er tal van 
key-notes gegeven waar de resultaten werden voorgesteld:  

 Conference of the European Agency for Inclusive 

Education, Brussels, 9th of June 2015  

 UNICEF Quality Education Conference, Podgorica 

Montenegro, 27th of October 

 
 

5.1.3 Inclusion in ECEC  

Looptijd: Februari – oktober 2015 
Projectcoördinatie: Jan Peeters en Geert van Hove (UGent) 
Projectuitvoering: Veerle Vervaet en Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Eurofound 
 
Doelstelling VBJK levert een inhoudelijke bijdrage aan het onderzoek van Eurofound, 

gecoördineerd door PPMI: ‘Additional resources in Early Childhood 
Education and Care for the Inclusion of Children’. In dit onderzoek 
worden goede prakrijken beschreven die bijdragen tot een betere 
toegang tot ECEC-diensten voor groepen die nog al te vaak deze toegang 
missen.  

Resultaat 2015 VBJK stond in voor de case study rond inclusie van bepaalde 

kwetsbare groepen in ECEC en bracht daarvoor het Brusselse 

begeleidingstraject Sociale Functie in beeld. 

Eurofound nam de case study op in een eindrapport rond ‘Early 

Childhood care: Accessibility and Quality of services’ 

(http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/social-

policies/early-childhood-care-accessibility-and-quality-of-services) 

 
 

5.1.4 NESETII 

Looptijd: Januari 2016 – oktober 2016 
Projectcoördinatie: Jan Peeters  
Projectuitvoering: Brecht Peleman, Jan Peeters en Nima Sharmahd 
Financiering: Europese Commissie DG Education and Culture 
 
Doelstelling Beleidsmedewerkers uit diverse landen relevante beleidsinformatie 

aanleveren over ECEC. 
Proces 2016 NESETII is een netwerk van experten over onderwijs dat werd opgericht 

binnen de Europese Commissie DG Education and Culture. Drie 
medewerkers van VBJK  (Brecht Peleman, Jan Peeters en Nima 
Sharmahd) zijn lid van dit Netwerk. Voor 2016 werd een ‘teaser’ 
geschreven en goedgekeurd over de rol van de assistenten in ECEC. Nima 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/social-policies/early-childhood-care-accessibility-and-quality-of-services
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/social-policies/early-childhood-care-accessibility-and-quality-of-services
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Sharmahd en Jan Peeters zijn verantwoordelijk voor het opzetten van dit 
onderzoek naar ECEC assistenten binnen de EU. Het onderzoek bestaat 
uit desk research (het opzoeken van informatie over assistenten in 
bestaande rapporten) en het uitschrijven van aanbevelingen voor DG 
E&C.  

Resultaat 2016 Onderzoeksrapport over de rol van assistenten in ECEC. 
 
 

5.2 Europese innovatieprojecten 

5.2.1 Transatlantic Forum on Inclusive Early Years  

Looptijd: januari 2013 – midden 2016 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Michel Vandenbroeck & Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Koning Boudewijnstichting 
 
Doelstelling Het samenbrengen en bespreken van onderzoeksresultaten en 

praktijkervaringen over relevante thema’s binnen ECEC, specifiek met 
betrekking tot kinderen met een achtergrond van migratie en/of 
armoede, en deze onder de aandacht brengen van de 
beleidsverantwoordelijken in Europa en de Verenigde Staten. 

Resultaat 2015 VBJK is, samen met het Migration Policy Institute (VS), de operationele 
partner in dit project en staat mee in voor de inhoudelijke uitwerking van 
de conferenties van het Transatlantic Forum on Inclusive Early Years.  
 
In 2015 werden opnieuw twee conferenties georganiseerd. VBJK stond 
onder andere in voor het bepalen van de sprekers, de agenda en het 
schrijven van de syntheserapporten. Na de voorgaande conferenties rond 
toegankelijkheid, professionalisering en curriculuminnovatie, 
ouderbeleid en evaluatie stonden in 2015 de thema’s Geïntegreerde 
diensten (Dublin, januari 2015) en Meertaligheid en Meervoudige 
Identiteit (Washington DC, juni 2015) op de agenda.  
In het najaar werd ook de slotconferentie gepland, die zal doorgaan in 
februari 2016 (Turijn).  

Proces 2016 In februari 2016 wordt een laatste forum georganiseerd waar de 
conclusies omtrent de belangrijkste thema’s van de vorige fora worden 
gepresenteerd en vanuit een beleidscontext worden belicht.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Een slotconferentie in Turijn met een 70-tal deelnemers. 

 
 

5.2.2 ISSA – Peer learning activity European Quality Framework for ECEC 

Looptijd: september 2015 - april 2016 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Chris De Kimpe, Fien Lannoye (VCOK) & Annelies Roelandt (VCOK) 
Financiering: ISSA en Parnterschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De opmaak van een vormingspakket over het Europees Kwaliteitskader 

voor voorschoolse voorzieningen voor de praktijk in Vlaanderen en 
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Nederland. 
Resultaat 2015 Samen met Mutant (NL) en VCOK heeft VBJK, tijdens een 2-daagse 

expertmeeting, een vormingspakket uitgetekend over het Europees 
Kwaliteitskader voor voorschoolse voorzieningen. Dit kader is gebaseerd 
op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en omschrijft vijf relevante 
bouwstenen van kwaliteit: toegankelijkheid, professionalisering, 
curriculum, evaluatie/ toezicht en beleid. Het is belangrijk dat ook 
professionals op de werkvloer hiermee vertrouwd raken. In het 
vormingspakket wordt de inhoud van het kader meer toegankelijk 
gemaakt voor het doelpubliek en wordt het gelinkt aan de bestaande 
(pedagogische) kaders in Vlaanderen en Nederland.  
De vorming werd in verschillende modules uitgewerkt en focust vooral op 
het samen reflecteren over aspecten van kwaliteit en hoe de inhoud van 
het kader de kwaliteit binnen de eigen voorziening kan verhogen. 

Proces 2016 In 2016 zal de vorming in eerste instantie bij enkele groepen getest 
worden en verder aangepast waar nodig. Vervolgens zal het gehele 
pakket vertaald worden in het Engels zodat het kan verspreid worden 
binnen het volledige ISSA-netwerk. 
Het vormingspakket zal bij het VCOK in het aanbod worden opgenomen. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Getest en afgewerkt vormingspakket rond het EQF; 

 Vertaling van het pakket naar het Engels. 
 
 

5.2.3 Wanda internationaal: When Wanda meets ISSA 

Looptijd: juli 2013 - augustus 2015 
Projectcoördinatie: Caroline Detavernier (Arteveldehogeschool), Mihaela Ionescu (ISSA) & 

Jan Peeters (VBJK) 
Projectuitvoering: Voor Arteveldehogeschool: Brecht De Schepper & Sofie Vastmans 

Voor VBJK: Brecht Peleman & Nima Sharmahd 
Financiering: Europees Sociaal Fonds 
 
Doelstelling Ondersteunen van competentieontwikkeling en professioneel leren in 

een context van diversiteit via de Wanda-methodiek in Tsjechië, 
Hongarije, Kroatië en Slovenië. 

Resultaat 2015 2015 stond voor ‘When Wanda meets ISSA’ in het teken van het 
finaliseren en afwerken van de nieuwe producten: 

 Er werd een nieuwe Engelstalige manual geschreven 
samen met en op basis van de ervaringen van de 
facilitators uit de vier deelnemende landen. Deze manual 
bevat achtergrondinformatie en tips voor facilitators die 
een Wanda-sessie willen begeleiden of in een organisatie 
een proces van waarderende praktijkanalyse via Wanda 
willen opstarten.  

 Er werd een nieuwe toolbox gemaakt met extra niet-talig 
materiaal om een Wanda-sessie methodisch te 
ondersteunen en deelnemers te stimuleren om actief mee 
te reflecteren.  

 Er werd een website gemaakt met (nieuw ontwikkelde) 
filmpjes en extra oefeningen en tips om facilitators beter te 
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ondersteunen in het begeleiden van Wanda-sessies.  

In januari werden de prototypes van deze nieuwe materialen gevalideerd 
door ESF en in juni werden ze afgewerkt en gepubliceerd. In 2016 zal de 
nieuwe Engelstalige handleiding van WANDA vertaald worden in vijf 
talen: Nederlands, Kroatisch, Tsjechisch, Sloveens en Hongaars. 
 
Als onderdeel van het begeleidingstraject werden de organisaties uit de 
deelnemende landen verder ondersteund om Wanda te implementeren 
in hun eigen werking. Dit gebeurde via verschillende online 
intervisiemomenten en een afsluitende training (Training of Trainers) in 
Boedapest met acht facilitators uit de vier deelnemende landen (Step by 
Step in Tsjechië, Partners Hungary Foundation in Hongarije, Open 
Academy Step by Step in Kroatië en Educational Research Institute Step by 
Step in Slovenië). 
 
In Vlaanderen vond op 8 juni 2015 een studiedag plaats waarop we het 
proces en het resultaat van het ‘When Wanda Meets ISSA’-project 
voorstelden en terugkoppelden naar iedereen die in Vlaanderen met 
Wanda bezig is. Er namen ongeveer 60 mensen deel uit verschillende 
organisaties en deelsectoren. Op deze studiedag werden ook de nieuw 
ontwikkelde materialen verspreid onder de deelnemers. 

 
 

5.2.4 Enhancing quality in early childhood education and care through 

participation (EQUAP) 

Looptijd: september 2014 - oktober 2017 
Projectcoördinatie: Veerle Vervaet & Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Veerle Vervaet, Katrien Van Laere & Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Europese Commissie, Erasmus+ (via SERN, projectleider) 
 
Doelstelling De kwaliteit in ECEC verhogen door middel van een doordacht en sterk 

ouderbeleid in de kinderopvang en het kleuteronderwijs:  

 onderzoek naar goede praktijken van ouderbetrokkenheid; 

 versterken van competenties door middel van ‘job 
shadowing’; 

 verbeteren van de integratie en interacties tussen alle 
betrokken belanghebbenden (kinderen, ouders, 
praktijkmensen, onderzoekers, buurt …); 

 ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor het proces van 
ouderbetrokkenheid. 

Resultaat 2015 In dit project (gecoördineerd door SERN, the Sweden Emilia Romagna 
Network) is VBJK één van de tien partnerorganisaties. Betrokken landen 
zijn Italië, België, Zweden, Slovenië, Portugal, Griekenland en Letland. 
Via deelname aan dit project willen we internationale uitwisseling over 
ouderparticipatie nastreven. Onder meer via een jobshadowingtraject 
kunnen ook kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten kennismaken met 
praktijken in andere landen. Dit is meteen ook het meest innovatieve 
onderdeel van het project. Voor Vlaanderen is Elmer hier de partner. 
Na een startmeeting in Forli (november 2014) kwam de projectgroep 
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samen in Porto (april 2015) en Slovenska Bistrica (september 2015). 
Tijdens deze werkvergadering werd telkens de verzamelde 
(onderzoeks)informatie besproken met het oog op een maximale 
uitwisseling tussen onderzoekers en praktijkmensen en werden ook de 
volgende stappen gepland. Dit is niet steeds evident gezien de 
uiteenlopende contexten en achtergronden van de partners. 
In 2015 werkten we op verschillende onderdelen van het project: een 
beschrijving van de huidige stand van zaken en het beleid betreffende 
ouderparticipatie in de Vlaamse kinderopvang en kleuteronderwijs, het 
uitschrijven van kwaliteitscriteria voor ouderbetrokkenheid en het mee 
invullen en voorbereiden van het proces en de aanpak van de 
jobshadowing. Eind 2015 ging de jobshadowing van start. 

Proces 2016 In 2016 loopt de jobshadowing verder: verschillende teams van 
verantwoordelijken, kinderbegeleiders en leerkrachten gaan bij elkaar op 
bezoek om te leren van elkaars praktijk en zullen dit ook documenteren. 
Uit de reeds gemaakte rapporten van de partners en uit deze verslagen 
van de jobshadowing zullen we de relevante indicatoren en processen 
voor een kwalitatief en participatief ouderbeleid verder verfijnen en 
uitschrijven.  
De verzamelde praktijken en indicatoren zullen in elk partnerland verder 
uitgetest worden in de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Op basis 
hiervan worden de indicatoren dan verder bewerkt en waar nodig 
aangepast, verduidelijkt of aangevuld. 
Tevens worden door elke partner de relevante stakeholders in kaart 
gebracht en gecontacteerd voor de latere fase van implementatie en 
disseminatie (in 2017). In deze fase bekijken we welke resultaten 
meegenomen kunnen worden naar de praktijk in Vlaanderen. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Rapport met bestaande inspirerende praktijken, 
indicatoren en materialen van ouderbetrokkenheid; 

 Nagaan in hoeverre en onder welke voorwaarden de 
methodiek van jobshadowing bruikbaar is in andere 
projecten en initiatieven. 

 
 

5.2.5 Project Together supporting vulnerable children through integrated early 

childhood services (INTESYS)  

Looptijd: december 2015 – november 2018 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Hester Hulpia, Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Europese Commissie (Erasmus+) 
 
Doelstelling Centraal in het project staat het verbeteren van de toegankelijkheid en 

kwaliteit van basisvoorzieningen voor kinderen en gezinnen in een 
maatschappelijk kwetsbare positie. Dit door te streven naar een betere 
integratie van diensten, een meer holistische aanpak naar kinderen toe 
en het uitbouwen van een krachtig partnerschap met de ouders. 

Resultaat 2015 VBJK participeert als partner aan dit internationale project over integratie 
van basisvoorzieningen voor jonge kinderen (0 - 7 jaar). Het project wordt 
getrokken door de Koning Boudewijnstichting. Aan dit project werken 
onderzoek- en expertisecentra en stichtingen uit België, Nederland, 
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Italië, Portugal en Slovenië mee. Het project omvat: 

 Een verkennend onderzoek naar inspirerende praktijken op 
vlak van integratie en afstemming in ECEC in Europa: 

 Het ontwikkelen van een inspirerend raamwerk om te 
bouwen aan integratie van diensten en beleid voor 
kwetsbare kinderen en gezinnen: 

 Acties om de opbouwde inzichten en het inspirerende 
raamwerk te verspreiden in Europa. 

Eind 2015 werd een eerste planningsoverleg met de partners 
georganiseerd, waarop de belangrijkste werkafspraken werden gemaakt.  

Proces 2016 De focus in 2016 ligt op het verkennend onderzoek naar ‘integrated 
centres’ in verschillende Europese landen. VBJK heeft een belangrijke rol 
in het uitvoeren van dit onderzoek.  
Op het einde van 2016 zal gestart worden met pilootprojecten in België, 
Italië, Portugal en Slovenië (en uitwisseling tussen deze pilootprojecten). 
In de pilootprojecten wordt er geëxperimenteerd met inclusieve 
geïntegreerde centra die tegemoet komen aan de noden van kwetsbare 
kinderen en hun families. VBJK staat, samen met de Koning 
Boudewijnstichting, in voor de proeftuin in België. De proeftuin in België 
zal plaatsvinden in Brussel, zowel de Nederlandstalige als Franstalige 
gemeenschap zullen hierbij worden betrokken. Er zal maximaal worden 
aangesloten en verder gebouwd op al bestaande evoluties naar een meer 
geïntegreerde werking voor kwetsbare gezinnen.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Het verkennend onderzoek is afgerond; 

 De Brusselse proeftuin is opgestart.  
 
 

5.2.6 UNICEF: Developing and Implementing a framework and process to 

monitor and improve quality in Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo and 

Montenegro.  

Looptijd: augustus 2015 - april 2016 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters & Chris De Kimpe 
Financiering: UNICEF 
 
Doelstelling Het verhogen van de kwaliteit binnen basisvoorzieningen voor jonge 

kinderen in middle income countries in de Balkan. 
Resultaat 2015 Eind 2015 werd het veldonderzoek gedaan in de vier landen door Jan 

Peeters en Chris De Kimpe: verschillende aspecten van kwaliteit zoals 
beschreven in het European Quality Framework werden doorgelicht in 
Montenegro, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo. 

Proces 2016 De betrokken landen worden via dit project ondersteund om 
kwaliteitscriteria te bepalen in een raamwerk aangepast aan de nationale 
context. Daarnaast worden ze ondersteund bij het ontwikkelen van 
instrumenten om kwaliteit te monitoren en te meten. 

Beoogd resultaat 
2016 

Vier rapporten (één over elk land) 
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5.2.7 UNESCO: Early Years Workforce Survey 

Looptijd: juni 2015 - 2017  
Projectcoördinatie: UNESCO  
Projectuitvoering: Jan Peeters 
Financiering UNESCO 
 
Doelstelling UNESCO wil, in het kader van de Sustainable Developmental Goals 

waarin ECEC vermeld staat, de professionaliteit van de ECEC-workforce 
wereldwijd in beeld brengen.  

Resultaat 2015 In juli werd de eerste bijeenkomst in het UNESCO gebouw in Parijs 
georganiseerd waarop Jan Peeters, als expert in professionaliteit in ECEC, 
werd uitgenodigd.  

Proces 2016 Jan Peeters zal als expert ook participeren aan de tweede bijeenkomst in 
februari 2016 in Addis Abeba (Ethiopië). 

Beoogd resultaat 
2016 

Het voorbereiden van de survey die eind 2017 zal gepubliceerd worden. 
VBJK vervult hierin een adviserende rol. 

 
 

5.3 Participatie aan internationale netwerken 

5.3.1 ISSA 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Nima Sharmahd, Chris De Kimpe & Jan Peeters 
Financiering: Open Society Foundation en partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De actieradius van VBJK uitbreiden naar de nieuwe lidstaten en naar de 

kandidaat-lidstaten binnen de EU, met het oog op 
samenwerkingsverbanden binnen Europese en internationale projecten.  

Resultaat 2015 VBJK is full member van het netwerk, lid van het ‘program committee’ en 
lid van de Raad van Bestuur. ISSA is een breed netwerk actief in 33 landen 
uit Europa en Centraal-Azië. ISSA stelt VBJK in staat om ontwikkelingen 
in ECEC in diverse landen te volgen en in samenwerking nieuwe projecten 
te ontwikkelen en in te dienen.  
Dankzij de contacten met ISSA werd VBJK uitgenodigd voor een keynote 
op de conferenties in Washington en Praag. 

Proces 2016 VBJK blijft participeren aan de diverse fora van ISSA. Daarnaast zal VBJK, 
samen met ISSA, UGent en Stad Gent, de ISSA-conferentie 2017 over 
early childhood development voorbereiden. Deze conferentie zal in 
oktober 2017 doorgaan in Gent. 

Beoogd resultaat 
2016 

Nieuwe projecten indienen, in samenwerking met ISSA, bij Europa of bij 
Foundations.  
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5.3.2 Eurochild 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Door het lidmaatschap van Eurochild blijft VBJK enerzijds op de hoogte 

van de ontwikkeling in ECEC op Europees niveau en anderzijds kan VBJK 
mee richting geven aan het beleid van Eurochild op specifieke thema’s 
binnen ECEC. Binnen dit grote netwerk kan VBJK ook contacten 
uitbouwen en onderhouden met relevante actoren uit heel Europa, wat 
tot gezamenlijke projecten kan leiden. 

Resultaat 2015 VBJK heeft via de nieuwsbrieven de activiteiten van Eurochild verder 
opgevolgd. Met name de activiteiten in het kader van kinderarmoede en 
de rol van ECEC zijn informatief geweest (zie 
http://www.eurochild.org/projects/investing-in-children/). 

Proces 2016 VBJK volgt de activiteiten van Eurochild verder op en neemt, waar 
aangewezen, deel aan vergaderingen en conferenties. 

Beoogd resultaat 
2016 

VBJK blijft geïnformeerd over discussies en acties over ECEC binnen de 
context van de EU; neemt indien aangewezen deel aan activiteiten van 
het Eurochild netwerk en kan via dit netwerk de eigen contacten verder 
uitbouwen. 

 

  

http://www.eurochild.org/projects/investing-in-children/
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6 Adviesverlening 

Ambtelijke werkgroep ‘Investeren in de omgeving van kinderen: transities’ 
Advies Looptijd:2015 - 2016 

In 2015 startte een ambtelijke werkgroep van de departementen 

onderwijs, welzijn, inburgering en armoedebestrijding over 

‘Investeren in de omgeving van kinderen: transities’. Het doel is 

een gezamenlijke visie ontwikkelen op de transitie tussen thuis, 

kinderopvang en de kleuterschool en acties formuleren over een 

warme transitie voor alle kinderen.  

Centraal staan volgende vragen: Wat hebben gezinnen, 

gemeenschap en voorzieningen nodig om transities succesvol te 

laten verlopen? Hoe kunnen praktijk en beleid – over 

sectoren/domeinen heen – hierop een antwoord bieden? Welke 

uitdagende acties of initiatieven kunnen bijdragen aan het 

ontwikkelen van de noodzakelijke continuïteit? 

Twee medewerkers van VBJK / UGent (Katrien Van Laere en Brecht 

Peleman) nemen deel aan dit ambtelijk overleg en bieden input 

vanuit wetenschappelijk onderzoek. In 2015 kwam de werkgroep 

vier keer samen. Deze discussies resulteerden in een gezamenlijke 

visietekst waarnaar verwezen wordt in de recentste beleidsbrieven 

van de betrokken departementen. (bv. Beleidsbrief Welzijn: 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g506-

1.pdf). In 2016 zal dit ambtelijk overleg worden verder gezet. 

 
Cadre de référence des milieux d’accueil de la Petite Enfance { la Ville de Bruxelles 
Referentiekader voor kinderopvang voor de Stad Brussel 
Advies Looptijd 2015-2016 

Stad Brussel investeert in het ontwikkelen van een principeverklaring en 
waarden die aan de grondslag liggen voor de opvang van baby’s en 
peuters voor alle kinderdagverblijven die onder de verantwoordelijkheid 
van de Stad Brussel vallen (zowel Franstalige als Nederlandstalige 
voorzieningen). VBJK engageert zich om binnen het beleidskader en het 
pedagogisch raamwerk, hierbij inhoudelijk advies te verlenen.  
 

 
MeMoQ – participeren aan klankbordgroep 
Advies Looptijd:2015 - 2016 

MeMoQ is een onderzoek in opdracht van Kind en Gezin en in 

samenwerking met het Expertisecentrum Ervaringsgericht 

Onderwijs van de KU Leuven. 

Het project realiseerde inmiddels het pedagogische raamwerk voor 

de kinderopvang van baby’s en peuters. Daarnaast werd er een 

wetenschappelijk instrument ontworpen voor de meting van de 

pedagogische kwaliteit, waarmee een nulmeting werd uitgevoerd. 

Tot slot werd er een aanzet gegeven met het ontwerpen van twee 

afgeleide instrumenten: een voor de kwaliteitsbeoordeling door de 

inspectie en een voor de bevordering van de kwaliteit door 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g506-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g506-1.pdf
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pedagogisch begeleiders. 

VBJK is lid van zowel de klankbordgroep van MeMoQ als van de 

interne klankbordgroep van MeMoQ. 

Twee medewerkers van VBJK, Chris De Kimpe en Jan Peeters, 

namen in 2015 deel aan beide klankbordgroepen van het MeMoQ-

project. 

Dit wordt gecontinueerd in 2016. 

 
Lokaal Overleg Kinderopvang, Stad Gent 
Advies Looptijd:2015 - 2016 

Jan Peeters is voorzitter sinds de start van het LOKO. Afgelopen 

jaar werden er twee bijeenkomsten van het LOKO georganiseerd 

en had de voorzitter bijeenkomsten met de medewerkster van de 

bevoegde schepen Elke Decruyenaere. 

Dit wordt gecontinueerd in 2016. 

 
Project ‘Op(ge)vangen: werken aan toegankelijkheid voor maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen’, Arteveldehogeschool 
Advies Looptijd:2015 

VBJK verleende in 2015 advies bij de start van het project 

‘Op(ge)vangen: werken aan toegankelijkheid voor maatschappelijk 

kwetsbare gezinnen’. In 2015 werd het eindrapport van dit project 

afgerond. 

 
Stuurgroep sociale functie, Kind en Gezin 
Advies Looptijd:2015 - 2016 

VBJK nam in 2015 actief deel aan de Stuurgroep Sociale Functie, 

een overlegforum georganiseerd door Kind en Gezin. In de 

stuurgroep zitten zowel aanbieders van voorzieningen, 

koepelorganisaties als vertegenwoordigers van de doelgroepen. In 

2015 werd vooral de implementatie van het decreet Kinderopvang 

Baby’s en Peuters besproken. Er werd een knelpuntennota hierover 

opgesteld ten behoeve van de Voortgangsgroep Kinderopvang. De 

ervaringen vanuit de intervisiegroep sociale functie (zie 2.1) 

werden hierin opgenomen.  

VBJK zal ook in 2016 participeren aan de stuurgroep sociale 

functie.  

 
Strategisch Basisonderzoek over gezonde voedingskeuzes bij jonge kinderen, REWARD  
Advies Looptijd:2015 - 2016 

Het doel van dit onderzoeksproject is nieuwe strategieën 

ontwikkelen om gezonde voedingskeuzes bij jonge kinderen te 

bevorderen. Het project wordt geleid door een wetenschappelijke 

stuurgroep vanuit vier Universitaire faculteiten (Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen UGent, Bio-

Ingenieurswetenschappen UGent, Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen UGent & 

Communicatiewetenschappen KULeuven). VBJK is als partner 
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betrokken bij Work Pack 1 dat focust op peuters en kleuters. VBJK 

bood in 2015 advies bij de implementatie van de resultaten binnen 

de sector van het jonge kind. 

In 2016 zal VBJK ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van 

filmmateriaal dat zal worden gebruikt om de resultaten van het 

onderzoek te verspreiden (zie 2.4). 

 
BIEM project, Stad Gent 
Advies Looptijd:2015 - 2016 

VBJK is lid van de stuurgroep van dit project over Brugfiguren voor 

inter-Europese Migratie in het basisonderwijs in vrije en stedelijke 

scholen in Gent. VBJK wil, via deelname aan de stuurgroep, de link 

leggen met de ervaringen die binnen het ISSA-netwerk sinds lange 

tijd zijn opgebouwd in het werken met Romakinderen. Afgelopen 

jaar nam Jan Peeters deel aan de wetenschappelijke stuurgroep die 

de effectmeting voorbereidde. Daarnaast kreeg het BIEM-project 

mede dankzij het engagement van VBJK in het ISSA-Netwerk, 

financiële steun voor het oprichten van REYN België (Romani Early 

Years Network). 

VBJK zal ook in 2016 participeren aan de stuurgroep.  

 
Armoede en kinderopvang 
Advies Looptijd:2015  

VBJK nam in 2015 deel aan de werkgroep binnen het Steunpunt tot 

Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale 

Uitsluiting in de aanloop naar hun verslaggeving over armoede en 

toegang tot basisvoorzieningen. De (on)toegankelijkheid van de 

kinderopvang en de rol van kinderopvang in armoedebestrijding 

neemt een belangrijke plaats in dit verslag. VBJK kon daarbij vanuit 

de kennis en ervaringen inzake sociale functie, een relevante 

inbreng leveren. 

 
Klankbordgroep doctoraatsonderzoek Social support and social cohesion in services for 
young children  
Advies Looptijd:2015  

VBJK nam in 2015 deel aan de klankbordgroep van het 

doctoraatonderzoek van Naomi Geens. In dit onderzoek wordt 

ingegaan op de betekenis van sociale steun en sociale cohesie in 

voorzieningen voor jonge kinderen. De interacties tussen ouders 

en tussen ouders en professionelen werden onderzocht. Dit 

doctoraatsonderzoek werd eind 2015 afgerond en verdedigd.  

 
Adviesraad Gezin VGC 
Advies Looptijd:2015 - 2016 

VBJK nam in 2015 als expert deel aan de Adviesraad Gezin van 

VGC. Dit orgaan verleent VGC advies over kinderopvang en 

preventieve gezinsondersteuning in Brussel.  

Dit wordt gecontinueerd in 2016. 
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Stuurgroep kleuterschool in diversiteit, vzw EVA 
Advies In het werkingsplan 2015 was voorzien dat VBJK zou deelnemen 

aan de stuurgroep van het project ‘kleuterschool in diversiteit’. Dit 

project werd niet opgestart.  
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7 Communicatie 

7.1 Strategisch communicatieplan 

Looptijd: 2014 – 2017 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts 
Projectuitvoering: Ellen Rutgeerts, Mike De Cloedt & Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Het communicatieplan dat in 2014 ontwikkeld werd stapsgewijs 

uitvoeren, rekening houdend met de budgettaire ruimte. 
Resultaat 2015 In 2015 werden, gezien de beperkte handelingsruimte, kleine wijzigingen 

aangebracht aan de VBJK-website. Het is duidelijk dat een volledig 
nieuwe website met een back end die VBJK zélf kan beheren en 
bewerken, een betere optie zou zijn. Daarnaast werden opleidingen 
gevolgd en informatie verzameld over hoe VBJK zich als inhoudelijk 
expertisecentrum opnieuw kenbaar kan maken bij publieke media en zich 
kan introduceren op sociale media. 

Proces 2016 De VBJK-website vernieuwen en VBJK (her)introduceren in publieke en 
sociale media zijn belangrijke actiepunten voor 2016.  

Beoogd resultaat 
2016 

 Een nieuwe VBJK-website en facebookpagina; 

 Aanwezigheid VBJK in de sociale en publieke media. 

 
 

7.2 KIDDO 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts 
Projectuitvoering: Ellen Rutgeerts & Caroline Boudry 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin (coördinatie) en SWP Uitgeverij 

(redactionele uitgaven) 
 
Doelstelling Professionaliteit van de medewerkers kinderopvang verhogen via een 

vlot leesbaar en inhoudelijk sterk tijdschrift. 
Resultaat 2015 KIDDO wil hét pedagogische vakblad zijn en blijven voor álle 

medewerkers van de gezins- en groepsopvang, de buitenschoolse 
opvang en preventieve gezinsondersteuning. Ook studenten en docenten 
vinden in elke uitgave een mix van artikels met aandacht voor 
pedagogiek en praktijk. Via verhelderende en verdiepende reportages en 
interviews wil KIDDO inspirerende praktijken zichtbaar maken voor 
iedereen die werkt met jonge kinderen. 
 
In 2015 zette KIDDO de stap van acht naar zes nummers. Inhoudelijke 
accenten in 2015 waren:  

 Voortzetten van bestaande rubrieken: Welkom, Op de 

cover, Uit het werkveld, High Five, Okiddo 0-4,  

Okiddo 4-12, De pedagogische visie van…,  

Waarom? Daarom!, boekenrecensies en de gewone 

pedagogische artikelen. 

 Nieuwe rubriek: Column van Stef Van den Eijnden over zijn 
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werk als toneelmaker in de buitenschoolse opvang. 

 De Nederlandse GO!bijlage voor gastouders werd 

geïntegreerd in KIDDO. 

 Uitgebreidere ‘content’ op www.kiddo.net.  

 Afwisselend uit Vlaanderen en Nederland: een online 

aanvulling bij een interessant artikel. Abonnees vinden er 

inspiratie om het artikel te gebruiken in opleiding of 

coaching van teams.  

Ten slotte werd de redactieraad uitgebreid met Annemie Nouwynck 
(VVSG) en Neelke Dewulf (Pedagogische begeleidingsdienst Stad Gent, 
Centra voor Inclusieve Kinderopvang).  

Proces 2016 In samenwerking met SWP Uitgeverij zal VBJK opnieuw zes nummers 
van KIDDO uitbrengen, in full colour met telkens 40 { 44 pagina’s. 

Geplande rubriekswijzingen: 

 “Pedagogische visie van…” wordt vervangen door een 
babyrubriek: “Baby’s en …” 

 De column van Stef Van den Eijnden over zijn ervaringen in 
de buitenschoolse opvang loopt af. De Nederlandse 
redactie vervangt dit door “De Kleine Prins”, een 
uitneembare middenkatern voor alle abonnees. 

Daarnaast zullen we in 2015 inzetten op een evaluatieoefening. Het 
KIDDO-tijdschrift bevindt zich vandaag in een andere context dan van 
waaruit KIDO/KIDDO vertrokken is. Vanuit deze nieuwe context wil VBJK 
in 2016 een denkoefening opstarten. Hoe kan KIDDO voor een verruimde 
lezersgroep in Vlaanderen nog steeds hét pedagogische vakblad zijn en 
blijven? We zullen ondermeer nagaan hoe het Vlaamse doelpubliek van 
KIDDO het tijdschrift op dit moment gebruikt en hoe betrokken partners 
kijken naar KIDDO vandaag en in de toekomst. 

Beoogd resultaat 
2016 

 Zes nummers uitgegeven in samenwerking met SWP 
Uitgeverij; 

 Toekomstvisie KIDDO in Vlaanderen.  
 
 

7.3 Children in Europe / Kinderen in Europa 

Looptijd: 2001 - 2016 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Mike De Cloedt en Ankie Vandekerckhove 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Het netwerk ‘Children in Europe’ brengt Europese experts en uitgevers 

over de voorzieningen voor jonge kinderen (0-10 jaar) en hun gezinnen bij 
elkaar. Doel is het creëren van een Europees forum voor de uitwisseling 
van ideeën en praktijkervaringen van en voor beleidsmakers en 
praktijkmedewerkers. Dit gebeurt met name door middel van het 
tijdschrift ‘Kinderen in Europa’. 

Resultaat 2015 Tweemaal per jaar woont VBJK de Editorial Boards bij, waarop het 
tijdschrift inhoudelijk voorbereid werd en de taken verdeeld werden. 
Daarnaast publiceerde de groep ook een reeks dossiers (vb. democratie, 

http://www.kiddo.net/
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participatie, toegankelijkheid …). 
De Nederlandstalige versie, Kinderen in Europa, die voorheen tweemaal 
per jaar verscheen, kon in 2015 niet langer uitgebracht worden door het 
wegvallen van de financiële en operationele steun van twee belangrijke 
partners (respectievelijk Bernard van Leer Foundation en Childcare 
International). Enkele alternatieve pistes werden onderzocht, maar de 
overlevingskansen waren te gering om de realisatie van een 
Nederlandstalige publicatie te handhaven.  
In 2015 verlieten enkele partners het netwerk (onder andere Schotland, 
Denemarken en Hongarije) en tijdens de editing board in het voorjaar 
2015 (Lissabon) werd dan ook gezamenlijk beslist om het tijdschrift stop 
te zetten.  
VBJK heeft in 2015 de eindredactie en opmaak van nr. 29 verzorgd, met 
als thema ‘Het dagelijks leven in voorzieningen voor jonge kinderen’. 
Artikelen handelen onder meer over het recht op spel, belang van 
documenteren, waarde van vriendschap, boeken in de kinderopvang, 
relatie met de buurt, kinderen over kwaliteit e.d. Dit nummer wordt in het 
voorjaar 2016 afgewerkt en verspreid. 
VBJK bracht tevens een extra nummer uit in het kader van de studiedag 
‘Kinderopvang en Kleuterschool in een Europees perspectief’ (12/05/2015). 
Hierin wordt het Europees Kwaliteitskader voorgesteld en worden ook 
Europese onderzoeksprojecten toegelicht waar VBJK bij betrokken was 
(Early school leaving, permanent leren en kwaliteit)  
(zie: http://www.vbjk.be/nl/node/5101). 
Daarnaast werkten we mee aan een afsluitend nummer over de tien 
beleidsprincipes van Children in Europe. 

Proces 2016 In 2016 organiseert het netwerk de voorstelling van de publicatie van de 
beleidsprincipes, al dan niet in het kader van een colloquium. 
VBJK zal de bestaande artikelen van het tijdschrift online beschikbaar 
stellen. 

Beoogd resultaat 
2016 

Een uitgave met de tien gebundelde beleidsprincipes voor ECEC van 
Children in Europe. 

 
 

http://www.vbjk.be/nl/node/5101
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Facts and figures 2015 

1 Communicatie 

1.1 Bibliotheek 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Mike De Cloedt 
Projectuitvoering: Mike De Cloedt 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Actuele en gespecialiseerde documentatie aanbieden over kinderopvang, 

buitenschoolse opvang en opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar voor 
medewerkers en verantwoordelijken uit het werkveld, studenten, 
docenten en iedereen die interesse heeft in het werken met jonge 
kinderen. 

Resultaat 2015 Het documentatiecentrum werd in 2015 opnieuw aangevuld met 207 
publicaties zoals recent verschenen boeken, brochures, rapporten, 
audiovisueel materiaal en andere publicaties over kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning in verschillende Europese talen. Zo werden in 
2015 bijvoorbeeld heel wat publicaties die medewerkers meebrachten van 
verschillende studiereizen in Europa en Afrika, opgenomen in ons 
documentatiecentrum.  
 
Geïnteresseerden kunnen de bibliotheek komen bezoeken en digitaal op 
zoek gaan naar publicaties via de website. Daarvoor is steeds een laptop 
voor bezoekers beschikbaar. Het geautomatiseerde systeem zorgt voor 
een goede administratieve opvolging en een eenvoudig uitleenbeleid. 
Gemiddeld telden we een tiental externe ontleners per week,waarbij er 
wekelijks vijftien tot twintig publicaties werden ontleend, de eigen 
medewerkers niet inbegrepen.  
 
Ook het download centre werd opnieuw aangevuld met interessante 
publicaties, rapporten, verslagen en artikels uit Kinderen in Europa die op 
deze manier gratis ter beschikking staan voor alle bezoekers van de 
website. Via interne mailings worden de medewerkers op de hoogte 
gebracht van nieuwe aanwinsten in de collectie van het 
documentatiecentrum. Op deze manier zijn medewerkers op de hoogte 
van recent verschenen publicaties over thema’s binnen kinderopvang en 
opvoeding. Deze werkwijze zorgt ervoor dat nieuwe publicaties 
onmiddellijk op de werkvloer circuleren.  
 
Naar goede gewoonte werd de persmap met krantenartikels, artikels in 
vaktijdschriften, persberichten … van VBJK-medewerkers, die tot op 
heden fysiek kon geraadpleegd worden, eveneens intern digitaal 
beschikbaar gesteld. 
De gearchiveerde VHS-videocassettes werden gedigitaliseerd en 
opgeslagen op server. Aangezien dit archief sinds de oprichting van VBJK 
erg uitgebreid werd, zal het digitaliseren nog geruime tijd in beslag 
nemen.  
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1.2 Website VBJK 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Mike De Cloedt 
Projectuitvoering: Mike De Cloedt 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Professionelen, studenten, docenten en andere geïnteresseerden uit 

binnen- en buitenland informeren over de projecten, publicaties, 
educatieve materialen en evenementen gerealiseerd door VBJK.  

Resultaat 2015 In 2015 werden kleine structurele wijzigingen aangebracht aan de VBJK-
website en in het bijzonder aan de medewerkerspagina. We opteerden 
ervoor om steeds een Europass CV te voorzien voor iedere medewerker, 
wat onder andere zijn nut kan bewijzen bij het indienen van internationale 
projecten. Verder werd de homepage up-to-date gehouden via het online 
plaatsen van actuele nieuwsberichten, (internationale) studiedagen, 
recente publicaties, projectoproepen … . Zowel interne als externe 
berichten uit de sector werden gepubliceerd op onze homepage.  
 
Het downloadcentre werd aangevuld met recent verschenen artikels, 
brochures, rapporten, policy papers, Powerpointpresentaties … in het 
Nederlands, Frans, Engels en Duits, die zodoende gratis ter beschikking 
werden gesteld van de gebruiker.  
In 2015 werden niet minder dan 8.754 items gedownload via het 
downloadcentre. 
Publicaties en tijdschriften kunnen snel en eenvoudig besteld worden via 
een onlinebestelformulier op de publicatiepagina.  
 
In 2015 raadpleegden 36.610 bezoekers de website van VBJK, samen 
goed voor 153.040 paginaweergaven. De meeste bezoekers komen uit 
Vlaanderen, maar de website werd eveneens door tal van internationale 
bezoekers uit 157 landen geraadpleegd.  
Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we naar de statistieken 
over de website (zie verder: p. 44 t.e.m. p. 46). 

 
 

1.3 Research Gate 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Brecht Peleman & Hester Hulpia 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Uploaden van wetenschappelijke artikels geschreven door 

onderzoeksmedewerkers VBJK, al dan niet in samenwerking met andere 
onderzoekers van de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 
Universiteit Gent. Op deze manier wordt de know-how, zowel nationaal 
als internationaal, verspreid. In tegenstelling tot ons eigen 
downloadcentre verleent Research Gate zich ertoe om auteursrechterlijk 
beschermde artikels toch te verspreiden onder professionelen. 

Resultaat 2015 In 2015 werden de geüploade artikels 110 keer geciteerd en 2331 keer 
bekeken via Research Gate. 
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1.4 Vimeo 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Brecht Peleman  
Projectuitvoering: Brecht Peleman & Mike De Cloedt 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Beeldmateriaal aanbieden over kinderopvang, buitenschoolse opvang en 

opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar voor medewerkers en 
verantwoordelijken uit het werkveld, studenten, docenten en iedereen die 
interesse heeft in het werken met jonge kinderen. 

Resultaat 2015 Sinds 2012 heeft VBJK een online videoarchief met 44 digitale video’s 
(www.vimeo.com/vbjk) die vrij bekeken kunnen worden. Op verschillende 
websites van eigen projecten, maar ook op websites van 
partnerorganisaties worden deze filmpjes toegankelijk gemaakt voor 
vormingswerkers, pedagogische begeleiders, onderzoekers, 
beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden.  
De jaarstatistieken tonen dat onze video’s in 2015 in meer dan 100 
landen werden afgespeeld, met een totaal van 2325 ‘total plays’ in 34 
landen.  
VBJK gebruikt VIMEO daarnaast ook als groeiend online archief voor 
beeldmateriaal uit verschillende projecten waarin met video werd 
gewerkt. De verder te ontwikkelen ‘Beeldenbank’ (zie elders in dit 
verslag) zal vanuit dit archief videomateriaal op een toegankelijke manier 
beschikbaar stellen voor iedereen die met kinderen en ouders werkt. 

 
 

http://www.vimeo.com/vbjk


 

 

| Facts and figures 2015 | 44 |  

 

1.5 Website: statistieken 2015 

Gebruikersinfo in 2015 

 
Paginaweergaven in 2015
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Gebeurtenissen in 2015 

 
 

Continentenoverzicht 2015 
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Top 10 van bezoekende landen in 2015 (op een totaal van 157 landen) 
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2 Evenementen 

2.1 VBJK organiseert evenementen 

2.1.1 KIDDOdag 

Datum: 25 april 2015 (Kind en Gezin-Academie, Brussel) en 5 mei (Het Pand, Gent) 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry & Ellen Rutgeerts 
Projectuitvoering: Caroline Boudry (VBJK), Mike De Cloedt (VBJK), Katelijne De Brabandere 

(VCOK), Liesbeth Lambert (VCOK)  
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Begeleiders en verantwoordelijken uit groepsopvang en gezinsopvang, 

studenten en docenten uit heel Vlaanderen samenbrengen rond een 
thema dat hen prikkelt in hun professionele handelen. 

Resultaat 2015  Centraal op de KIDDOdag stond de KIDDO-reeks De pedagogische 
visie van… Deze reeks omvatte 22 portretten van pedagogische 
denkers, gaande van Rousseau tot Picasso, van Malaguzzi tot Micha 
de Winter.  
In een centrale lezing werden de pedagogische kaders in historisch 
perspectief geplaatst. Andere lezingen en workshops behandelden 
telkens een pedagogische denker en de bijdrage of de invloed van zijn 
/ haar theorie voor de kinderopvang.  

 Zaterdag 25 april 2015 bereikten we 87 deelnemers. 
Dinsdag 5 mei 2015 bereikten we 265 deelnemers. 

 We ontvingen in totaal 127 ingevulde evaluatieformulieren waarop 99 
deelnemers aanduidden dat ze over KIDDOdag tevreden tot zeer 
tevreden waren. De feedback op de open vragen vertelt ons enerzijds 
dat KIDDOdag leuk, zinvol en interessant was. ‘Fijn om nieuwe ideeën 
te leren kennen.’ ‘Een dag die tot nadenken stemt over aanpak.’ 
Andere feedback gaat over het interactieve aspect: soms mogen de 
workshops nog meer toegepast zijn en/of nog meer dynamisch. ‘Meer 
dingen doen in workshops, echt dingen kunnen ondervinden.’  

 
 

2.1.2 Europese inspiratiedag, Kind en Gezin-Academie, Brussel, 12 mei 2015 

Datum: 12 mei 2015  
Projectcoördinatie: Jan Peeters  
Projectuitvoering: Caroline Boudry  
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin  
 
Doelstelling Recente evoluties en decreten over kinderopvang en de kleuterschool in 

België en Nederland aftoetsen aan het European Quality Framework 
(EQF). De kleuterschool en de kinderopvang met elkaar in contact te 
brengen , om tegemoet te komen aan de aanbeveling van de VLOR die in 
2012 pleitte voor een betere aansluiting tussen opvang en onderwijs en 
voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie tussen 
kinderopvang en kleuterschool. 

Resultaat 2015 Onder meer dr. Nora Milotay van de Europese Commissie, drijvende 
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kracht achter het Europese ECEC Quality Framework, en buitenlandse 
onderzoekers hadden op deze studiedag een belangrijke bijdrage, naast 
natuurlijk ook de VBJK-onderzoekers. Er werd tijdens de studiedag 
voldoende tijd vrijgehouden voor reacties van de deelnemers, zodat 
medewerkers van kinderopvang en kleuterschool met elkaar in dialoog 
konden gaan over de resultaten van de onderzoeken en over het EQF.  
 
Er waren ongeveer 120 deelnemers uit de kinderopvang en de 
kleuterschool , een twintigtal kwam uit Nederland , een tiental uit 
Franstalig België.  
Speciaal voor deze studiedag werd een extra nummer van Kinderen in 
Europa uitgegeven en op 200 exemplaren verspreid. Deze artikelen 
werden meer dan 400 keer gedownload via Research Gate.  
De Kind en Gezin-Academie gaf nadien ook vier filmpjes uit met de 
keynotepresentaties, zie http://www.vbjk.be/nl/node/5095.  

 
 

2.1.3 Samen Innoveren en professionaliseren op de werkvloer 

Datum: 11 september 215 
Projectcoördinatie: Jan Peeters & Caroline Boudry 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Caroline Boudry & Evelien Van Vlasselaer 
Financiering: Kind en Gezin, Bachelor Pedagogie van het Jong Kind 
 
Doelstelling In september werd er een inspiratiedag ‘Samen innoveren en 

professionaliseren op de werkvloer’ georganiseerd. Doel was de expertise 
over pedagogische ondersteuning binnen de sector breder te verspreiden. 
Het is immers belangrijk dat de pedagogisch coaches die deelnemen aan 
de diverse begeleidingstrajecten (intervisietraject CIK’s, intervisiegroep 
sociale functie, intervisietraject PTO’s), expertise kunnen uitwisselen en op 
een breder forum kunnen samenkomen waar ook de pedagogisch coaches 
in opleiding (PJK) aanwezig zijn. 
 
Voor 2015 lag het accent op het belang van het opstarten van lerende 
netwerken en pedagogische ondersteuning bij het implementeren van 
reflectie over de sociale pedagogische opdracht voor voorzieningen van 
jonge kinderen. 

Resultaat 2015 Op het programma stonden drie lezingen, twee salons en zes workshops. 
Lezingen: 

 Pedagogische ondersteuning binnen een competent 

systeem. (Jan Peeters, directeur VBJK, senior researcher 

CoRe en Eurofound). 

 Bouwstenen van de lerende organisatie in de kinderopvang. 

(IJsbrand Jepma, senior onderzoeker Sardes (NL) en co-

auteur van het boek ‘Lerenderwijs).  

 Investeren op lange termijn in een competent systeem. 

(Chris De Kimpe, VBJK). 

Tijdens de salons konden deelnemers een verdiepend gesprek aangaan 
met Chris De Kimpe en IJsbrand Jepma. 

http://www.vbjk.be/nl/node/5095
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Workshops: 

 Kinderbegeleiders ondersteunen op hun pad naar een 
kwalificatie, pedagogische ondersteuning binnen eigen 
voorziening (medewerkers Elmer). 

 Pedagogisch begeleiden op de werkvloer: observeren om te 
reflecteren (Nima Sharmahd). 

 De DECET-principes: een leidraad voor ondersteuning op 
het vlak van toegankelijkheid en inclusie (Neelke Dewulf). 

 Een lerend netwerk opstarten (Bart Declercq en Mieke 
Daems). 

 Wanda voor beginners (Vicky Cauwels). 

 De sociale functie versterken in voorzieningen (Barbara 
Devos). 

 
Er namen 164 mensen deel aan deze studiedag. Uit de evaluatie van de 
dag door de deelnemers bleek dat: 

 de lezingen en de inhoud van de workshops positief werden 
geëvalueerd. De deelnemers apprecieerden de balans 
tussen lezingen en uitwisseling.  

 de uitwisseling tussen de deelnemers aan de diverse 
begeleidingstrajecten en de docenten PJK werd ervaren als 
een meerwaarde.  

 de dag de kans bood om collega’s uit andere organisaties te 
ontmoeten. 

 
 

2.1.4 Wanda viert… Wanda deelt! 

Datum: 8 juni 2015 
Projectcoördinatie: Caroline Detavernier (Arteveldehogeschool), Mihaela Ionescu (ISSA) & Jan 

Peeters (VBJK) 
Projectuitvoering: Voor Arteveldehogeschool: Brecht De Schepper & Sofie Vastmans 

Voor VBJK: Brecht Peleman & Nima Sharmahd 
Financiering: Europees Sociaal Fonds 
 
Doelstelling  Voorstelling en terugkoppeling proces en resultaat van het 

‘When Wanda Meets ISSA’-project. 

 Betrokken partners bij Wanda waarderen, verbinden en 
informeren. 

 Nieuw ontwikkelde Wanda materialen verspreiden. 
Resultaat 2015 Arteveldehogeschool en VBJK nodigden op 8 juni 2015 iedereen die 

meewerkte aan het eerste Wandaproject (deelnemers van 
Wandastudiedagen en -trainingen en docenten, vormingsmedewerkers en 
organisaties die met Wanda werken) uit voor een studiedag ter 
verspreiding van de resultaten van het ‘When Wanda meets ISSA’-project. 
Er namen ongeveer 60 mensen deel. 
 
Na een plenaire kadering over het belang en de impact van pedagogische 
ondersteuning (door Jan Peeters) en het project ‘When Wanda meets 
ISSA’ (door Brecht De Schepper), konden de deelnemers in vier sessies 
dieper ingaan op de kernthema’s van waarderende praktijkanalyse: 
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‘positieve leervraag’, ‘lerende organisatie’, ‘waarderen’, ‘de rol van de 
analysebegeleider’. In deze sessies werden ervaringen uitgewisseld en 
nieuwe mogelijkheden verkend om het proces van waarderende 
praktijkanalyse te versterken. De studiedag werd afgesloten met een 
presentatie van de nieuw ontwikkelde Wandamaterialen.  
De deelnemers kregen deze producten mee naar huis. 
http://projecten.arteveldehogeschool.be/wanda/wanda-viert-wanda-deelt  

 
 

2.2 VBJK levert bijdrage aan evenementen 

2.2.1 Keynotes op conferenties in België en Nederland 

De Kimpe, C., Investeren op lange termijn in een competent systeem. Inspiratiedag Samen 
innoveren en professionaliseren op de werkvloer. Kind en Gezin-Academie, Brussel, 11 
september 2015 
 
Hulpia, H., Wat is een warme overgang? Lessen uit het onderzoek over de rol van ECEC in het 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Inspiratie uit Europa: Kinderopvang en kleuterschool 
in een Europees perspectief. Kind en Gezin-Academie, Brussel, 12 mei 2015 
 
Peleman, B., Het kinderdagverblijf als lerende organisatie. TINK Terugkomdag (SARDES). 
Utrecht , 18 november 2015 
 
Peeters, J., Jonge kinderen vanaf 21/2 jaar naar school: kansen en uitdagingen van de 
kleuterschool in België. Keynote: Childcare International, Utrecht, 20 maart 2015 
 
Peeters, J., Pedagogische Ondersteuning binnen een competent systeem. Keynote op de 
Inspiratiedag Samen innoveren en professionaliseren op de werkvloer.. Kind en Gezin-
Academie, Brussel, 11 september 2015 
 
Rutgeerts, E., 17 pedagogen, hoe inspireren ze je visie vandaag? KIDDOdag, Gent, 5 mei 2015 
 
Rutgeerts, E., Stapstenen en struikelblokken. Terugkomdag collegagroepen Kind en Gezin, 
‘Vissen en pionieren in participatie’. Brussel, 24 februari 2015 
 
Sharmahd, N., Pedagogisch coach op de werkvloer: Observeren om te reflecteren. Inspiratiedag 
kinderopvang: Samen innoveren en professionaliseren op de werkvloer. Kind en Gezin-
Academie, Brussel, 11 september 2015 
 
Sharmahd, N., Jouw rol als analysebegeleider. Wanda viert… Wanda deelt! 
Arteveldehogeschool, Sint-Amandsberg, 8 juni 2015 
 
Sharmahd, N., Wanda meets ISSA materialen. Wanda viert… Wanda deelt! 
Arteveldehogeschool, Sint-Amandsberg, 8 juni 2015 
 
Vervaet, V., Transitions maison-crèche: Qu'est-ce que les parents en pensent. ‘Frontières et 
transitions, Fraje’. La maison des Cultures, Brussel, 5 februari 2015 
 
 

http://projecten.arteveldehogeschool.be/wanda/wanda-viert-wanda-deelt
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2.2.2 Lezingen, workshops en debatten in België en Nederland 

Hulpia, H., Lambert, L. & Buelens, N., Praktijktafel: Geïntegreerd werken ontrafeld. EXPOO: 
Congres Opvoedingsondersteuning. Brussel, 10 december 2015 
 
Hulpia, H. & De Brabandere, K., Lev Vygotsky: Een sociale omgeving helpt groeien. KIDDOdag. 
Brussel, 25 april 2015 
 
Lambert, L., Gesprekstafel: ontmoeting in het consultatiebureau. Open forumdag Ontmoeting: 
de rol van de begeleider. Brussel, 29 april 2015 
 
Lambert, L., Tom Hodgkinson: Lui opvoeden, scharrelkinderen, helikopterouders: hoe denk jij 
over opvoeden? Kiddodag: 17 pedagogen. Hoe inspireren ze je visie vandaag? Gent, 5 mei 2015 
 
Peeters, J., Je organisatie als competent systeem, Personeel- en competentiebeleid. Lezing 
binnen Opgroeien in Brussel. VGC, Brussel, 26 februari 2015 
 
Peeters, J., Voorzitter debat over EQF op studiedag. Inspiratie uit Europa. Kind en  
Gezin-Academie, Brussel, 12 mei 2015 
 
Peeters, J., When research meets Wanda. Op de studiedag ‘Wanda viert, Wanda deelt’. 
Arteveldehogeschool, Gent, 8 juni 2015 
 
Peeters, J., Jonge kinderen vanaf 21/2 jaar naar school: kansen en uitdagingen van de 
kleuterschool in België. Tweede Kamer Nederland, Den Haag, 28 april 2015 
 
Peeters, J., De effecten van werkomstandigheden en permanent leren op de kwaliteit van de 
opvang en op de ontwikkeling van de kinderen. Tilburg University. BKK Wetenschapscongres 
Kwaliteit Kinderopvang, Tilburg, 17 september 2015 
 
Peleman, B., Effecten van permanent leren en pedagogische begeleiding op de kwaliteit van 
voorzieningen van jonge kinderen. Inspiratie uit Europa. Kind en Gezin, Brussel, 12 mei 2015 
 
Peleman, B., Waarderen? Wanda viert… Wanda deelt! Arteveldehogeschool, Sint-Amandsberg, 
8 juni 2015 
 
Peleman, B., Kinderen tellen mee. Genkse dag van de kinderopvang. Genk, 10 oktober 2015 
 
Peleman, B., Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit? Plan en Play – 
VVJ. Sint-Niklaas, 15 oktober 2015 
 
Peleman, B., Voorstelling resultaten onderzoek + reflectiegroep. Discussiedag EDUCARE. VGC, 
Brussel, 14 december 2015 
 
Vandekerckhove, A., Deelname aan panel met 'ECEC and prevention of violence'. 9th European 
Forum on the Rights of the Child EU, Brussel, 3-4 juni 2015 
 
Vandekerckhove, A., KBS: Workshop Kinderarmoede in Beeld. Leuven, 23-24 oktober 2015 
 
Vandenbroeck, M. & Peleman, B., Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over 
kwaliteit? Persmoment BKO Onderzoek. ABC-Huis, Brussel, 25 maart 2015 
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Van der Mespel, S.& Peleman, B., Deelname aan praktijkmarkt met project Onthaalouders 
sterker maken. ESF infopromenade. The Egg, Brussel, 30 januari 2015. 
 
Van der Mespel, S., Workshop Maria Montessori, KIDDO dag , Gent, 5 mei 2015. 
 
Van der Mespel, S., Gezinsopvang anno 2035:uitgenodigd op het kinderopvangbal? Lezing voor 
directiecomité Vlaams Welzijnsverbond, Brussel, 17 september 2015.  

2.2.3 Keynotes op internationale studiedagen en congressen 

Peeters, J., Continuity between different stages of the care and education system. Keynote at 
5th Meeting of TFIEY. Dublin, January 26th-28th 2015  
 
Peeters, J., What makes a high quality ECEC workforce? Keynote at UNICEF Conference. 
Sarajevo, 12th-13th of February 2015 
 
Peeters, J., Putting ECEC into the learning continuum, the main results of the Study on effective 
use of ECEC in preventing early school leaving. Keynote at the European Agency for Inclusive 
Education. Brussels, 9th of June 2015 
 
Peeters, J., Professionalism of the Early Childhood Sector. Keynote on the annual conference of 
the Alberta Child Care Association. Calgary, Canada, 10th of May 2015 
 
Peeters, J., A Qualified, Motivated and Supported ECEC Workforce. Keynote for the Alberta 
Early Learning and Care Leaders Caucus. Calgary, Canada, 9th of May 2015.  
 
Peeters, J., Laying the Groundwork: Workforce competences required to Serve Diverse Young 
Learners Effectively. Keynote at the National Centre on Immigrant Integration Policy. 
Washington, 28th of May 2015 
 
Peeters, J., Putting ECEC into the learning continuum. Keynote at the Inclusive PRE-PRIMARY 
EDUCATION PROJECT. Kick-off Meeting. Brussels, 9th-10th June 2015 
 
Peeters, J., Welche Kompetenzen brauchen Erzieher/innen im Frühbereich? Keynote Freitag 12 
Juni, CURA/VA Höhere Fachschule für Kindererziehung. Zug, Schweiz, 12 Juni 2015 
 
Peeters, J., Uomini e donne in un team educativo misto. Les hommes et les femmes dans une 
équipe mixte. Associatione ticinese della strutture d’ accoglienza per l’ infanzia. Keynote. 
Bellinzona, Switzerland, 13 giugno 2015  
 
Peeters, J., Chairing Session van TFIEY Washington. Multilingualism and Multiple Identities in 
ECEC. Washington, 9th of July 2015 
 
Peeters, J., Children on the Move: migrants, immigrants and refugees. Keynote at the forum on 
Investing in Young Children. Prague, 3th-4th November 2015 
 
Peeters, J., Challenges in ensuring quality of preschool education. Keynote on the Quality 
Education Conference. Podgorica UNICEF. Montenegro, 27th of October 2015 
 
Vandekerckhove, A., Inleiding en dagvoorzitter VBJK: Kinderopvang en Kleuterschool in 
Europees perspectief. Brussels, 12 mei 2015 
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Vandekerckhove, A., ECEC and the prevention of violence. EU Commission: 9th EU Forum on 
the rights of the child. Brussels, 3-4 juni 2015 
 
Vandekerckhove, A., Participatie aan tweedaagse workshop. PLA ISSA-4motion: Living 
diversity- promoting equity. Luxemburg, 12-14 september 2015 
 

2.2.4 Lezingen, workshops en debatten op internationale studiedagen en 

congressen 

Peeters, J., Gender balance in ECEC: Why is there so little progress? Self Organised Symposium: 
Gender balance in the ECEC workforce EECERA. Barcelona, 9th of September 2015  
 
Peeters, J., Lessen uit het onderzoek over de rol van OOJK in het voorkomen van vroegtijdig 
schoolverlaten (ESL). VVKSO, Brussel, 1 juni 2015 
 
Van Laere, K., Do we care? Exploring perspectives of immigrant parents and staff on care and 
education of the youngest children in kindergarten. Workshop op Colloque Petite Enfance. 
Transitions et Socialisations. Paris, 13 november 2015 
 
Van Laere, K., Do we care? Understanding the unequal use of preschool in Flanders through a 
multivocal conversation. ‘Heterogeneity, Differences and Inequalities in Early Childhood 
Education and Care. Ethnographic/Qualitative Approaches’. Luxembourg, 13 maart 2015 
 

2.2.5 Trainingen en gastcolleges binnen opleiding en vorming 

Boudry,C., Documenteren voor jonge kinderen. Gastcollege Pedagogie van het Jonge Kind. 
Karel de Grote-Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen, 2 februari 2015 
 
Boudry,C., Documenteren voor jonge kinderen. Gastcollege Pedagogie van het Jonge Kind. 
Karel de Grote-Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen, 9 februari 2015 
 
Boudry,C., Documenteren voor jonge kinderen. Gastcollege Pedagogie van het Jonge Kind. 
Karel de Grote-Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen, 16 februari 2015 
 
Boudry,C., Documenteren voor jonge kinderen. Gastcollege Pedagogie van het Jonge Kind. 
Erasmushogeschool. Laarbeeklaan 121, Brussel, 18 februari 2015 
 
Peeters, J., Kansarmoede en kleuteronderwijs: Kansen creëren! Gastcollege in Hogeschool 
Thomas More, Mechelen, 10 februari 2015 
 
Peeters, J., Les sociaal-agogische praktijk Ugent, Professionaliteit voor het werken met jonge 
kinderen en hun ouders die in kansarmoede leven. Gent, 21 september 2015 
 
Peleman, B., Effecten van permanent leren en pedagogische begeleiding op de kwaliteit van de 
kinderopvang. Gastcollege 2e jaar Bachelor PJK. Arteveldehogeschool, Sint-Amandsberg, 13 
februari 2015 
 
Peleman, B., Kwaliteitszorg in de gezinsopvang. Gastcollege 2e jaar Bachelor PJK. 
Erasmushogeschool, Brussel, 30 april 2015 
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Peleman, B., WANDA - Training of Trainers. Slot-training Wanda Trainers. Boedapest, 1-3 juli 
2015 
 
Van Laere, K. & Peleman, B., Zorg en educatie in het Kleuteronderwijs. Gastcollege 2e jaar 
bachelor pedagogische wetenschappen. Universiteit Gent, Dunantlaan. Gent, 8 mei 2015 
 
Van Laere, K., ECEC workforce. Les voor Erasmusstudenten Universiteit Gent. Gent, 20 
november 2015 
 

2.2.6 Studiebezoeken 

Studiebezoek in kader van EUROsociAL II project (7 & 8 september) 
Het EUROsociAL II project (Franrijk) ondersteunt het Ministerie van Sociale ontwikkeling van 
Uruguay (MIDES) bij het uitschrijven van kwaliteitscriteria voor kinderopvang. In dit kader 
planden ze studiebezoeken aan Frankrijk en België. Via deze bezoeken konden 
beleidsmedewerkers kennismaken met het kinderopvangbeleid in Europa.  
Op 7 en 8 september bracht de groep een bezoek aan Gent. VBJK stond in voor de organisatie 
van dit bezoek. Op het programma stond: 

 Voorstelling van het VBJK, door Caroline Boudry 

 Toelichting van het Europees kwaliteitsraamwerk, door Ankie Vandekerckhove 

 Workshop over investeren op lange termijn in een competent systeem, door Chris 

De Kimpe,.  

 Bezoek aan de groepsopvang Tierlantuin en De Knuffelboom. 

Volgende organisaties namen deel aan dit bezoek: ISSA, International Step by Step Association 
(Mihaela Ionescu), Expertise France (Yasmina Lakmad), Instituto Italo-Latino Americano 
(Andrea Mónaco), CIPPEC, Center for the Implementation of Public Policies Promoting Equity 
and Growth, Buenos Aires, Argentina (Carolina Aulicino), Uruguayan Ministry of Social 
Development 
 
 
Studiebezoek opleiding Métiers de la Petite Enfance (23 & 24 september 2015) 
Het ‘Centre de Formation aux Métiers de la Petite Enfance’ in Frankrijk wil in de toekomst 
studentenuitwisseling opstarten met Brusselse opleidingen en kinderopvangvoorzieningen. 
Daarnaast wilden zij graag kennismaken met de werking van VBJK. Naar aanleiding hiervan 
ontving VBJK Didier Favre (directeur van de opleiding Métiers de la Petite Enfance) en planden 
we bezoeken aan verschillende kinderopvangvoorzieningen in Brussel die bereid zijn om 
stageplekken te voorzien voor de Franse studenten. We brachten de opleiding eveneens in 
contact met de opleiding ‘Bachelor in de Pedagogie voor het Jonge Kind’ aan de 
Erasmushogeschool. Dit resulteerde in een uitwisselingsprogramma met de PJK-opleiding. 
 

2.2.7 Interviews 

Lambert, L., Bijdrage aan de film 'Een betere wereld voor jonge kinderen' door Kind en Gezin. 
(zie: http://www.kindengezin.be/detoekomstisjong/)  
 
Rutgeerts, E., Bijdrage aan artikel, door Dieter De Cleene. Kind van de rekening, kwaliteit 
opvang moet beter. EOS Magazine. 
 

http://www.kindengezin.be/detoekomstisjong/
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2.3 VBJK neemt deel aan evenementen 

2.3.1 Bijwonen conferenties, studiedagen en studiebezoeken 

Boudry, C., Journée mondiale des enseignants - UNESCO, Paris, le 5 octobre 2015 
 
Hulpia, H., Expert Meeting ‘Good Quality in Early Child Care’. Berlijn, 25 juni 2015 
 
 
Hulpia, H., Discussiedag ‘Educare’. Brussel, 14 december 2015 
 
Lambert,L., Hulpia, H., Van der Mespel, S., Congres Opvoedingsondersteuning. Brussel, 10 
december 2015 
 
Lambert,L., Hulpia, H., Open forumdag Ontmoeting: de rol van de begeleider. Brussel, 29 april 
2015 
 
Lambert,L., Kiddodag: 17 pedagogen. Hoe inspireren ze je visie vandaag? Brussel, 25 april 2015 
 
Lambert,L., Kiddodag: 17 pedagogen. Hoe inspireren ze je visie vandaag? Gent, 5 mei 2015 
 
Peleman, B., Meertaligheid en Onderwijs. Monasterium Poortackere, Gent, 4 maart 2015 
 
Peleman, B., Studiedag VLAS. Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen, 14 september 2015 
 
Peleman, B., Transitions dans la petite enfance . Parijs, 13 november 2015 
 
Rutgeerts, E., Sesam Festival. Feest van het superdiverse kinderboek. Antwerpen, 9 maart 2015 
 
Rutgeerts, E., JEF talk. Gent, 20 oktober 2015 
 
Vandekerckhove, A., VGC: Voorstelling Lokaal Loket Kinderopvang. Brussel, 30 januari 2015 
 
Vandekerckhove, A., Onderwijs Stad Gent: Stedelijke meertaligheid en Onderwijs. Gent , 4 
maart 2015 
 
Vandekerckhove, A., De Link & VLAS: Armoede: schaarste in overvloed. Leuven, 16 maart 2015 
 
Vandekerckhove, A., Kinderrechtencoalitie: de impact van racisme op kinderen. Antwerpen, 29 
september 2015 
 
Vervaet, V., VGC: Brede school in Brussel en Kent. Brussel, 28 april 2015 
 
Vervaet, V., Kind en Gezin: Focusgroep, MEMOQ, Pedagogische kwaliteit. Brussel, 4 mei 2015 
 
Vervaet, V., Boudry, C., Guislain, dr. Gezin en Handicap: Naar partnerschap met ouders van een 
kind met handicap. Gent, 21 mei 2015 
 
Vervaet, V., Boudry, C., Kind en Gezin, CIK: Vrijwilligersbeleid, Koen Vermeulen. Brussel, 10 
november 2015 
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2.3.2 Opleiding 

Boudry, C., Class-infant training. Gent, 29 & 30 juni 2015 
 
Rutgeerts, E., Column schrijven. Gent, 5, 12 en 19 december 2015 
 
Rutgeerts, E., Meer publiek via de media (mediatraining). Brussel, 1 en 10 november 2015 
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3 Publicaties 

3.1 Brochures 

De Schepper, B., Peleman, B., Sharmahd, N. & Vastmans, S. (2015) Wanda. Facilitator’s manual 
for the Wanda Method. Gent: VBJK en Arteveldehogeschool 
 
Sharmahd, N., Van Laere, K., De Schepper, B., Vastmans, S. (2015) Using the Wanda method in 
Professional Learning Communities, in The road to quality. Strengthening professionalism in 
Early Childhood Education and Care systems by using Issa’s Quality resource Pack. ISSA 
 
 

3.2 Wetenschappelijke rapporten 

Peeters, J., Lazzari, A., Cameron, C., Budginaite, I., Hauari, H., Peleman, B. & Siarova, H. (2015) 
Early Childhood Care: working conditions, training and quality - A systematic review. Dublin: 
Eurofound 
 
 

3.3 Wetenschappelijke artikelen 

Peeters, J. & Vandekerckhove, A. (2015) A meeting place for policy makers and researchers: a 
Transatlantic Forum for Early Years. International Journal of Early Years Education 
 
Peeters, J., Rohrmann, T. & Emilsen, K. (2015) Gender balance in ECEC: Why is there no progress? 
European Early Childhood Education Research Journal. Special Issue on Men in ECEC 
 
Peeters, J. & Goris, J. (2015) Innovative practices with marginalised families at risk of having their 
children taken into care. Peer Review on innovative practices with marginalised families, Italy 
2014, Venice, 12/2014 
 
 

3.4 Artikelen / hoofdstukken in vaktijdschriften en boeken 

Peeters, J., Lazzari, A. & Peleman, B. (2015) Opvang en opvoeding van jonge kinderen: 
Werkomstandigheden, permanent leren en kwaliteit van voorzieningen. Een systematisch 
literatuuronderzoek. Kinderen in Europa (extra nummer), p. 6-7 
 
Peeters, J. Hulpia H. (2015) Kinderopvang en kleuterschool als basis voor het levenslang leren. 
Resultaten van het onderzoek naar effectief gebruik van kinderopvang en kleuterschool in het 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Extra nummer Kinderen in Europa 
 
Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2015) Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit. 
In A. Van Keulen & F. de Graaff. Ruimte voor jong en oud. Amsterdam: SWP. Pp. 35-42 
 
Peeters, J. (2015) Les services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants: un outil efficace pour 
limiter la déscolarisation précoce. Grandir à Bruxelles, Juin, p 15-16 
 
Peleman, B. (2015) When children speak up: Their ideas about quality in leisure time services. 
Kinderen in Europa (29), p. 12-13 
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Sharmahd, N. (2014) Bellezza e accessibilita`: uno sguardo dal nord (beauty and accessibility: a 
look from the North) - part I. Bambini, September, p. 7 
 
Sharmahd, N. (2014) Bellezza e accessibilita: uno sguardo dal nord (beauty and accessibility: a 
look from the North) - part II. Bambini, October, p. 7 
 
Van Laere, K., Peleman, B. & Pulinx, R. (2015) De instap: een warme opstap? Onderzoek naar de 
transitie naar het kleuteronderwijs. Kleuters & ik, jaargang 31(4), p. 3-7 
 
 

3.5 Artikelen in KIDDO 

Boudry, C., (2015) Okiddo. Tijd nemen en tijd geven. KIDDO 1 p. 14-15 
 
Boudry, C., (2015) Okiddo. Wat zit er in de doos. KIDDO 2 p. 14-15 
 
Boudry, C., (2015) Okiddo. Poppen wassen. KIDDO 3 p. 14-15 
 
Boudry, C., (2015) Okiddo. Broer en zus ook welkom. KIDDO 4 p. 14-15 
 
Boudry, C., (2015) Okiddo. Kinderen en techniek: de suikertang. KIDDO 5 p. 14-15 
 
Boudry, C., (2015) Okiddo. Proeven van vingerverf. KIDDO 6 p. 14-15 
 
Dewulf, N., Moens, A. & Rutgeerts, E. (2015). Blijf van de voeten van Jonas!' Inclusieve 
kinderopvang. KIDDO 4 p. 20-22 
 
Hulpia, H. & Declercq, B. (2015) Vlaamse wisselkatern: Eindelijk een pedagogisch raamwerk. 
Kinderopvang in Vlaanderen krijgt een kwaliteitskader. KIDDO 1 p. 20-22 
 
Koeman, J., Delaere, K., Tiggelovend, I. & Rutgeerts, E. (2015). Een venster op de wereld, Tijd 
voor superdiversiteit in kinderboeken. KIDDO 5 p. 16-19 
 
Koeman, J., Delaere, K., Tiggelovend, I. & Rutgeerts, E. (2015). Vlaamse wisselkatern. De vijf B's 
in beweging. Hoe toegankelijk is opvang voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, KIDDO 6 p. 
20-22 
 
Peleman, B., Lannoye, F. & Boudry, C. (2015) Pedagogisch artikel: Ik tel mee! Kinderen in de 
buitenschoolse opvang. KIDDO 4, p. 23-25 
 
Rutgeerts, E. (2015). Tips & Tricks. Verdieping bij: Malaguzzi en het krachtige kind. KIDDO 1 
http://www.kiddo.net/  
 
Rutgeerts, E. (2015). Tips & Tricks. Waarom werkt een dikke duim niet altijd? KIDDO 3 
http://www.kiddo.net/  
 
Rutgeerts, E. (2015). De pedagogische visie van… Haim Omer. KIDDO 2 p. 16-17 
 
Rutgeerts, E. (2015). De pedagogische visie van… Paulo Freire. KIDDO 4 p. 16-17 
 
Rutgeerts, E. (2015). De pedagogische visie van… Peter Petersen. KIDDO 6 p. 16-17 
 

http://www.kiddo.net/
http://www.kiddo.net/
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Van Laere, L., & Rutgeerts, E. (2015). Digitale heen-en-weersystemen, een én-én verhaal. 
KIDDO 6 p. 23-25 
 
Rutgeerts, E. (2015). Geen tijd voor verveling, zomerboekenspecial. KIDDO 4 p. 18-19 
 
Rutgeerts, E. (2015). Inleiding Eren of vereren? Pedagogenspecial p. 3 
 
 

3.6 Film 

In het kader van het project ‘When Wanda meets ISSA’, werden in 2015 verschillend video’s 
gemaakt. Deze video’s kunnen Wandabegeleiders, trainers, opleiders, pedagogisch begeleiders, 
coördinatoren,… gebruiken om te informeren over de methodiek en zichzelf te verdiepen in de 
methodiek van waarderende praktijkanalyse.  
 
De filmpjes werden gemaakt tijdens de trainingen in de vier landen van het ‘When Wanda 
meets ISSA’-project . De filmpjes werden gemaakt door Brecht Peleman (camera, montage, 
interview) en Brecht De Schepper (interviews). 
 
Hieronder beschrijven we kort alle filmpjes: 
 
1 What is WANDA? (https://vimeo.com/album/2159524/video/129534688) (03:05) 
Sanja (Kroatië), Éva (Hongarije), Marie (Slovenië) en János (Hongarije) vertellen wat Wanda is 
en delen hun ervaringen over wat zij daarbij belangrijk vinden. 
 
2 Facilitating a WANDA session (https://vimeo.com/album/2159524/video/129346817) (04:05) 
János (Hongarije), Éva (Hongarije), Sanja (Kroatië) en Mihaela (ISSA) delen hun bedenkingen en 
ervaringen over het begeleiden (faciliteren) van een WANDA sessie.  
 
3 Conditions for WANDA (https://vimeo.com/album/2159524/video/129223877) (01:39) 
Sanja Brajković (Kroatië) en J|nos Wagner (Hongarije) leggen uit aan welke belangrijke 
voorwaarden moet worden voldaan om een goed proces van waarderende praktijkanalyse via 
WANDA te starten en te onderhouden.  
 
4 Effects of WANDA (https://vimeo.com/album/2159524/video/129576520) (02:43) 
Éva (Hongarije), János (Hongarije) en Sanja (Kroatië) vertellen over mogelijke effecten die een 
proces van waarderende praktijkanalyse via WANDA kan hebben op de professionaliteit van de 
deelnemers.  
 
5 Impact of WANDA on organisations (https://vimeo.com/album/2159524/video/129576522) 
(01:37) 
János Wagner en Éva Deák uit Hongarije vertellen over de mogelijke impact die een proces van 
waarderende praktijkanalyse via WANDA kan hebben op de organisaties van de deelnemers. 
 
6 Visual learning in WANDA (https://vimeo.com/album/2159524/video/129863080) (03:57) 
Om kritische groepsreflectie mogelijk te maken en te ondersteunen tijdens een WANDA proces, 
kun visuele technieken aangewend worden in een sessie. Deze video wil WANDA begeleiders 
inspireren en uitnodigen om tijdens een sessie te experimenteren met visuele leermiddelen. 
 
7 WANDA presentation part 1 (https://vimeo.com/album/2159524/video/129223878) (12:49) 

https://vimeo.com/album/2159524/video/129534688
https://vimeo.com/album/2159524/video/129346817
https://vimeo.com/album/2159524/video/129223877
https://vimeo.com/album/2159524/video/129576520
https://vimeo.com/album/2159524/video/129576522
https://vimeo.com/album/2159524/video/129863080
https://vimeo.com/album/2159524/video/129223878
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In deze video geeft Sofie Vastmans (Arteveldehogeschool) een presentatie over WANDA. Ze 
gaat in op de volgende vragen: Waar komt de methode vandaan? Wat is het doel van WANDA? 
Wat is ‘goed reflecteren’? Wat levert het op? Wat zijn voordelen? 
 
8 WANDA presentation part 2 (https://vimeo.com/album/2159524/video/129289566) (13:08) 
In deze video behandelt Sofie Vastmans (Arteveldehogeschool) het tweede deel van haar 
presentatie over WANDA. Ze gaat dieper in op de praktische elementen van de methode. Sofie 
legt de verschillende stappen van een sessie uit en bespreekt belangrijke voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan alvorens te starten met een proces van waarderende praktijkanalyse.  
  

https://vimeo.com/album/2159524/video/129289566


 

 

| Facts and figures 2015 | 61 |  

 

4 Overzicht van de verkoop en verspreiding van 
trainingsmaterialen 

4.1 Audiovisueel materiaal 

DVD 2011 2012 2013 2014 2015 

Knopjesman  
 

- - 1137 
20* 

81 
8* 

23 
2* 

Het verhaal van taal 
 

130 40 
17* 

24 38 
 

12 

Flammable  
 

5 8 - 3 1 

Wiegelied voor Hamza 
 

31 50 
9* 

21 
4* 

38 25 

Childcare Stories 24 
16* 

45 
7* 

45 
60* 

210 
64* 

9 
9* 

 
Opvangouders bouwen aan een pedagogiek 
 

2 9 
1* 

6 8 
1* 

5 

Toowey-Toowey 
 

- - 6 3 6 

Creatief omgaan met kwaliteit 
 

- 11 18 12 8 

Uitverkochte publicaties (video, cd-rom…) - - - - - 

Totaal 208 197 1341 466  100 

Noot: * gratis verspreide exemplaren betaald door derden 
 
 

4.2 Boeken, vorming- en trainingsmaterialen 

 Verkoop in Nederland door SWP en in Vlaanderen door EPO 

Publicaties / boeken  2011 2012 2013 2014 2015 

Documenteren voor jonge kinderen 
 

- - 703 276 334 

Gepeuter 
 

192 193 165 128 242 

Blik van de Yeti 
 

528 519 417 191 535 

Spiegeltje, spiegeltje 
 

685 592 579 833 935 

In verzekerde bewaring 
 

47 - 74 149 147 

Pedagogisch management in de kinderopvang 
 

586 606 472 492 388 

Ontvlambare Vingers 
 

187 175 81 104 186 

The Construction of a New Profession 
 

- - - - - 
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Kinderopvang met Sociale Functie 
 

217 244 254 291 252 

Totaal 2477 2358 2897 2.541 3.019 
Noot: verkoop 2014 door SWP aan VBJK inbegrepen 
 

 Verkoop in België door VBJK 

Publicaties/boeken 2011 2012 2013 2014 2015 

Documenteren voor jonge kinderen  
 

- - 52 
125* 

122 
20* 

16 
4* 

Wanda 
 

- 578* 45* 345 
41* 

5 
10* 

Gepeuter 31 
33* 

25 41 
2* 

9 
1* 

7 

De school is uit 
 

10 34 38 1 5 

Blik van de Yeti  6 
3* 

24 
3* 

5 4 
1 

1 

The view of the Yeti 
 

- - 20* 1* - 

Spiegeltje, spiegeltje 9 
6* 

23 
1* 

8 
3* 

28 29 

Familie. Een vormingspakket om te praten over 
gezinnen 

2 2 8 31 4 

In verzekerde bewaring 
 

31 36 211 130 
3* 

20 

Samen sterker terug op pad (vernieuwde 
handboeken) 

- - 32 29 2 

Pedagogisch management in de kinderopvang 27 21 
1* 

4 4 1 

Kinderopvang met Sociale Functie 14 29 
26* 

13 
10* 

18 
12* 

32 
1* 

Ontvlambare Vingers 10 
5* 

16 
11* 

53 
11* 

20 
13* 

7 
8* 

The Construction of a New Profession 
 

2 5 
3* 

2 10 
1* 

3 

De Warme Professional 8 
12* 

8 
3* 

8 5 
 

3 

Repenser l’éducation des jeunes enfants 
 

1 5 2 - - 

Publicaties van vóór 1998 14 - - - - 
Subtotaal 228 872 703 1.120 158 

      

Brochures2 2011 2012 2013 2014 2015 

Diversiteit en sociale inclusie -Een verkenning van 
competenties voor beroepen voor jonge kinderen  

- 118* 1* 7* - 

                                                                    
2 Gratis ter beschikking via www.vbjk.be (downloads): Zin verlenen aan praktijk, Inclusie van kinderen met specifieke 
zorgbehoeften, Ouderparticipatie, ook voor vaders, Buurtgerichte kinderopvang, Flexibele kinderopvang, Werken met mannen en 
vrouwen in een gemengd team 

http://www.vbjk.be/
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Competence Requirements in Early Childhood 
Education and Care (CoRe)  

- 1* 3* - - 

Valuing the work: a 0-6 profession and parity with 
school teachers  

- 400* - - - 

Ouderparticipatie: ook voor vaders 6 72 
3* 

75 45 
9* 

63 
 

Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften 
 

- 16 
- 

4 20 28 

Inclusion des enfants ayant des besoins spécifiques 
 

- 12 20 24 - 

Zin verlenen aan praktijk 
 

- - 15* 32 2 

Uitverkochte publicaties - - - - - 
Subtotaal 6 622 118 137 93 

 
 

Andere 2011 2012 2013 2014 2015 

Andere: Toolkit ‘Documentation of families’ 1 14 1 - - 
Werkmap: Onthaalouders (werkende + kandidaat 
onthaalouders) 

n.v.t. n.v.t. 408* 520 1.400 

Uitverkochte publicaties - - - - - 
Subtotaal 1 14 409 520 1400 

Totaal 235 1508 2571 2243 4770 
Noot: *gratis verspreide exemplaren betaald door derden 
 
 

4.3 Tijdschriften 

 

Abonnementen KIDDO 2011 2012 2013 2014 2015 

België 1617 1500 1457 1.360 1.400 
Nederland 1860 1690 2651 2200 1.500 

Totaal 3477 3190 4108 3560 2900 
 
 

Abonnementen Kinderen in Europa 2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal 11 30 35 42 42 
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