Framework
• Alle kinderen, en in het bijzonder de meest maatschappelijk
kwetsbare kinderen, lopen het risico om de grootste slachtoffers
te zijn van de pandemie (World Health Organisation, 2020) →
socio-economische impact van de crisis op de gezinnen +
gevolgen van de Corona maatregelen.

Governing quality ECEC in a global crisis.
Lessons learned from the COVID-19 pandemic

• Door de educatieve, sociale en economische functies met elkaar
te verbinden, kan ECEC een belangrijke ondersteunende rol spelen
in het omgaan met de crisis.
• De COVID-19 crisis ook zien als een ‘kans’ om te reflecteren over
de ‘identiteit van ECEC’ en de ‘lessons learned’ te evalueren in
functie van dagelijkse praktijk en als voorbereiding voor
toekomstige (gezondheids)crissisen.

Doel van de studie

Onderzoeksvragen

Onderzoek naar hoe EU-lidstaten (m.n. Zweden, Kroatië + 3
regio's: Vlaanderen in België, Berlijn in Duitsland en EmiliaRomagna in Italië) de COVID-19-crisis in het 1e jaar van de
pandemie (maart-december 2020) hebben aangepakt en
bestuurd, zodat de kwaliteit van ECEC kan gewaarborgd
worden voor kinderen en gezinnen

• Wat zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie
voor gezinnen en kinderen in 2020?

Geografisch evenwichtige
steekproef

Split en geïntegreerde
systemen

Verschillende
maatregelen/governance
als reactie op de
pandemie

Methode
Verkenning van de COVID-19 governance/
maatregelen in ECEC in 5 landen/regio's met de hulp
van 5 ‘local key experts’: verzameling van data:
beleidsdocumenten, onderzoeken, interviews en
focusgroepen
Het kernonderzoeksteam analyseerde de
landenrapporten, met ondersteuning van de local
key experts door middel van individuele
interviews en 1 focusgroep

Verslag

• Wat zijn de beweegredenen achter de COVID-19
maatregelen (bv. gedeeltelijke sluiting en
heropening van ECEC)? Wat zegt dit over de
maatschappelijke functies van de ECEC-sector?

• Wat zijn de kansen en bedreigingen voor
kwaliteitsvolle ECEC als gevolg van de COVID-19maatregelen?

Methode
European Quality Framework on ECEC (Council of the European Union,
2019) = onderzoekslens:
• Toegankelijkheid: Hoe kan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
ECEC in COVID-19 gewaarborgd worden voor alle gezinnen?
• Workforce: Welke invloed heeft de COVID-crisis op de ECEC-staff en
op hun werkomstandigheden?
• Curriculum: Hoe kunnen ECEC voorzieningen zorgen voor een
geïntegreerd concept van zorg en leren in samenwerking met
gezinnen?
• Monitoring and evaluation: Hoe houden de ECEC-centra en het beleid
zicht op de kwaliteit van ECEC?

• Finance and governance: Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de
financiering en het besturen van ECEC in COVID-tijd?
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Gevolgen voor families en kinderen
Families:
 Tendens: meer stress door combinatie werk/
gezinsleven VS het waarderen van ‘meer rustige en
vrije tijd’ om met het gezin door te brengen – deze data
is hoofdzakelijk afkomstig van gezinnen met midden tot
hoge SES

Analyse: belangrijkste
resultaten

 Gezinnen maken zich zorgen over de transitiemomenten
van hun kinderen
 Meer druk/ spanning voor maatschappelijk kwetsbare
gezinnen (krappe huizen; tekort aan digitaal materiaal,
ecomische uitdagingen) – toename van ‘materiële
ondersteuningspakketten ’

Gevolgen voor families en kinderen
Kinderen :
 Toename van emotionele stress (angst,
eenzaamheid, regressief gedrag... ) VS
genieten van tijd met familie

 Toename van 'problematische' thuissituaties door stress, angst, financiële onzekerheid en
voortdurend samenzijn.

Gevolgen voor families en kinderen
• In Zweden → ECEC-centra bleven open→
begeleiders hadden zo de kans om van bij de start
ruimte te maken voor de angsten en zorgen van
kinderen → ECEC als een ‘resilient’ plek – kinderen
integreerden ‘COVID-19’ op een creatieve en
humorisitische manier in hun spel (Heikkilä et al.,
2020).
• Minder gehoorde stemmen: maatschappelijk
kwetsbare gezinnen in het algemeen (in België en
Duitsland lijkt er meer aandacht te zijn); kinderen
met specifieke zorgbehoeften

BELGIE- VL – Gevolgen voor families en kinderen

BELGIE- VL – Gevolgen voor families en kinderen

Families:

Kinderen:

• Grote impact op ouders met jonge kinderen van 0 – 5 jaar
(online survey Odisee).
• Vele signalen dat net de gezinnen die reeds in een
maatschappelijk kwetsbaar positie leven, het meest te lijden
hebben onder de coronacrisis.

•

Online bevraging – Kinderrechtencommissariaat (44 000 kinderen en
jongeren, waarvan 3.901 jonger dan 8 jaar)
• Gevoelens die gelinkt zijn aan verveling, eenzaamheid, boosheid en
verdriet scoren bij kinderen het hoogst in Corona.
• 1 op 2 kinderen vertelt dat er thuis meer tot veel meer ruzie is.
• 85% van de kinderen zegt liever terug naar school te willen gaan.

•

Toename van ‘moeilijke’ thuissituaties
• Meer risicofactoren voor geweld in gezinnen zoals stress, angst,
financiële onzekerheid.
• Tegelijk vielen beschermende factoren weg zoals sociale contacten,
sociale controle, (jeugd)hulpverlening aan gezin, plaatsen om steun
te vinden zoals de school, kinderopvang,..

•

Tendens: bij het bepalen van de maatregelen werd heel weinig rekening
gehouden met noden van (jonge)kinderen.

• Gezinsondersteunende organisaties zetten in op alternatieve
vormen van contact om zowel emotioneel als praktisch te
ondersteunen.
• Ouders van kinderen met specifieke zorgnoden: zeer zwaar –
gevoel van er ‘alleen’ voor te staan, therapieën ‘on hold’.
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De initiële ECEC beleidsmaatregelen n.a.v. COVID19-crisis

Dominante rationale ‘volksgezondheid’ VS meer
gebalanceerde rationale ‘volksgezondheid’ en ECEC
Conceptual framework (Blum & Dobrotić, 2020)

• In alle EU-lidstaten - behalve Zweden en Finland waren de ECEC-centra sinds midden maart 2020
(gedeeltelijk) gesloten, en sinds mei 2020
geleidelijk heropend.
• Wat zijn de ‘rationales’ achter de beslissingen om
te sluiten en te heropenen?

Enkele KERNpunten

• Populatiegerichte aanpak (preventieve algemene interventies zoals lock down,
avondklok, sluiting van ECEC: dit geldt voor iedereen) ≠ 'High-risk' doelgroepgerichte
aanpak (specifieke interventies voor doelgroepen → sluiting van ECEC staat niet op de
lijst van beleidsprioriteiten).
• In onze steekproef: Italië "populatiegericht" - Zweden "doelgroepgericht" - andere
landen/regio's in het midden.

Impact van COVID op kwaliteit van ECEC

• De noden van jonge kinderen en hun gezinnen kwamen
aanvankelijk niet tot minder aan bod in beleidsdebatten of documenten in vergelijking met oudere kinderen (uitzondering:
Zweden).
• MAAR  aanvankelijk was het volksgezondheidsperspectief zeer
dominant, maar geleidelijk kwamen er variaties: de bescherming
van de volksgezondheid werd geleidelijk aan gecombineerd met
beleidsperspectieven gericht op het waarborgen van de rechten
en de bescherming van kinderen, onderwijs, sociale integratie
en gezinsondersteuning, en de combinatie van werk en gezin.
• Tweede golf: in beleidsdebatten meer aandacht en
bewustwording voor de belangrijke waarde van ECEC voor
kinderen, gezinnen en de samenleving/economie in landen/regio's
als Duitsland en België (Vlaanderen) (crisis als ‘turning point’).

ACCESSIBILITY
Wie neemt (niet) deel aan ECEC in COVID-19?
• Niet altijd duidelijke data over de toegankelijkheid in 2020.
• Stakeholders geven aan dat COVID-crisis waarschijnlijk een
grotere impact heeft op maatschappelijk kwetsbare
kinderen en gezinnen.
• → Onvoldoende toegang tot ECEC om diverse redenen
(angst voor besmetting, financiële draagkracht en
veranderde werk-/onderwijssituatie).
• → Wanneer kinderopvang betalend is, keren sommige
ouders niet terug vanwege de veranderende economische
situatie.

ACCESSIBILITY
Daarom → zowel in beleid als praktijk werden maatregelen
getroffen om de toegankelijkheid van ECEC te vergroten door:
•

ECEC betaalbaarder te maken voor gezinnen (Kroatië).

•

Voorrangsregels voor maatschappelijk kwetsbare kinderen
in het heropeningsbeleid van ECEC- (Berlijn, België-Fl).

•

Inzetten op een proactieve 'outreachende werking’ naar
kinderen en gezinnen (België, Berlijn).

•

Bewuste aandacht voor de organisaties van warme en
verwelkomende transitiemomenten thuis - ECEC/
wenmomenten voor alle kinderen/ gezinnen (zowel voor
nieuw ingeschreven kinderen als voor kinderen die lange tijd
afwezig waren) (Italië).
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BELGIE-VL – Accessibility
• Tendens dat kwetsbare gezinnen minder terug kwamen
naar KO  Inspanningen om TG te verhogen:
• Nood aan duidelijke info voor gezinnen over voorrangsregels/
aanpassing tarief/ info over wegvallen respijtdagen / info over
veiligheidsmaatregelen.
• Samenwerking met toeleiders was noodzakelijk (Cfr. Brussel).
• Diverse tools ontwikkeld door koepels, pedagogische
ondersteuingsdiensten om voorzieningen te ondersteunen.
• Outreachend werken is de sleutel.

WORKFORCE
•

Erkenning VS ‘overlooking’ ECEC personeel als (on)zichtbare helden:
spanning tussen erkenning van hun essentiële rol in de crisis VS
onvoldoende waardering (in België en Italië vooral voor de
kinderopvang).

•

Zelfs in landen waar er erkenning is voor hun cruciale rol (Zweden,
Duitsland), betekent dit niet altijd dat er naar het personeel wordt
geluisterd of dat ze zich ondersteund voelen: in Duitsland is de staff
erkend als helden, maar niet als essentiële werknemers. In Zweden zijn
ze niet betrokken bij de ontwikkeling van de maatregelen - resultaat:
geen luisterend oor voor hun angsten; spanningen met gezinnen.

•

Diverse maatschappelijke appreciatie voor diverse teams? In Kroatië
een verschil in waardering ECEC-staff VS gezondheidspersoneel: een
verschil waargenomen in Duitsland en Zweden (geïntegreerde
systemen).

•

Samenwerking/spanning tussen professionals met verschillende
profielen - betere samenwerking waar voordien reeds een goed klimaat
heerste.

• Wenmomenten geannuleerd VS aanpassing van wenbeleid
• Investeren in warme relaties met gezinnen  positieve
impact op toegankelijkheid van ECEC

WORKFORCE
Uitdagingen/kansen:
• Ondersteuning door leidinggevenden die op de hoogte
zijn van de regels en in staat zijn tot flexibiliteit;
• Personeelstekort (met gevolg dat er ook tijd tekort was
voor reflectie in het team, het werk te plannen);

• Online ondersteuning/vorming was uitdagend maar
zorgde ook voor extra kansen (toegankelijkheid) - de
aanpassing aan online ondersteuning meer succesvol in
contexten waarin de pedagogische visie/praktijk al van
goede kwaliteit was.

WORKFORCE
• In kleine zelfstandige voorzieningen waren de CPD-trajecten
voornamelijk gericht op crisisbeheer (maatregelen).
• Terwijl in grotere voorzieningen, die deel uitmaken van een
netwerk, de CPD-trajecten zich ook meer focussen op
pedagogische aspecten.
• Looncontinuïteit: sommige ECEC-medewerkers zijn gedurende
de hele pandemie doorbetaald (ook in lock down) (Duitsland,
Zweden) - hoewel Duitsland ongekwalificeerd personeel in dienst
heeft genomen – andere werden minder betaald of waren tijdelijk
gedeeltelijk werkloos (Kroatië).
• Gebrek aan kwalitatief beschermingsmateriaal voor ECECmedewerkers.

BELGIE-VL – Workforce

CURRICULUM

• Kinderbegeleiders (baby’s en peuters & buitenschoolse)
voelen zich minder (h)erkend.

• 1,5 m afstandsregel werd in geen enkele land toegepast in ECEC.
Reden: erkenning van het pedagogisch belang van interacties
VS onmogelijkheid om het te realiseren.

• Spanning edu VS care, zorgde voor spanning tussen
professionals (leerkrachten – kinderbegeleiders).

• Uitdaging: Ouders mochten lange tijd niet binnen. Meestal werden
door professionals alternatieven ontwikkeld om gezinnen te
betrekken (online, outdoor, pedag docum. etc.), maar het face-toface contact was een gemis.

• Moeilijke werkomstandigheden in kleine zelfstandige
(KO) voorzieningen - compensatiemaatregelen waren
hoogstnodig, pedagogische ondersteuners = ‘helpdesk’.
• Hoge workload voor directie/ leidinggevende  nood
aan ‘middle management’.

• In alle landen niet tot minder gebruik van sommige
pedagogische/didactische materialen met de kinderen →
‘gebrekkiger’ aanbod VS ‘less can be more’ aanpak.
• Vraagstuk doorheen COVID-crisis over actieve participatie en
autonomie van kinderen: kinderen konden minder zelf keuzes
maken of beslissingen nemen.
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CURRICULUM

BELGIE-VL – Curriculum

Positieve aspecten:
1) Kleinere groepen in ECEC: veel aangenamer;
2) Aantal buiten activiteiten nam toe;
3) Werken met digitale tools → omwille van
transparantie gewaardeerd, maar geen vervanging van
face-to-face contacten.

• Zorgen over de ‘toename van positieve stemmen
over gezinnen die niet tot minder aanwezig waren in
de voorziening’ – terug naar een medische
benadering van kinderopvang?

Hoewel de richtlijnen de noodzaak beschreven om de
maatregelen aan te passen aan de pedagogische visie,
hangt de implementatie af van de context: voorzieningen
die reeds vóór de crisis een kwalitatieve pedagogische
traditie en ondersteuning hadden, pasten zich beter aan
dan andere.

MONITORING & EVALUATION

• Sommige stakeholders geven aan dat kinderen
waarderen dat de toiletten meer proper en
aangenaam zijn.

• Bewustwording ‘educare’ is gegroeid

BELGIE-VL – Monitoring & Evaluation

• In geen enkel van de geanalyseerde landen/ regio’s zijn
kinderen bij terugkeer (na de lockdown) naar ECEC op een
systematische en formele manier ‘geëvalueerd’.

• Onderwijs: inspectie besloot tijdelijk te stoppen met
de korte externe audits en startte "ondersteunende”
bezoeken.

• Ondersteunend VS controlerend: behoefte aan
ondersteunende monitoring i.p.v. controlerend → bv. Italië
(kinderopvang) waar pedagogische begeleiders begeleiden en
controleren.

• Kinderopvang: zorginspectie koos voor korte
bezoeken – en focuste meer op de ‘papieren
procedures’.

GOVERNANCE & FUNDING

GOVERNANCE & FUNDING

•

Gefragmenteerde VS Samenwerkende overheden in crisistijd –
welke uitdagingen?

Versnipperde en ondergefinancierde ECEC → nood aan meer middelen
en bestuurlijke afstemming in crisis tijden:
 Zweden en Duitsland: subsidiering liep door (no cuts in salaries,
employment arrangements, CPD opportunities, societal appreciation,….)
 Italië en België: split ECEC systeem: veel nood aan ‘afstemming’
tussen de verschillende sectoren: in het bijzonder voor de kleine
‘zelfstandige’ voorzieningen: op financieel vlak zeer kwetsbaar 
vraagstuk: versterken van de ‘zelfstandige’ sector of het fundamenteel in
vraag stellen van het bestaan van de ‘private for profit’ ECEC
voorzieningen?

•

Duidelijke en transparente communicatie vanuit de overheid maakt het
verschil – Zweden als voorbeeld van duidelijke nationale richtlijnen met
flexibele mogelijkheden tot aanpassing.

•

Het samenspel tussen verschillende overheden: Samenwerken tussen de
nationale , federale en lokale overheid was cruciaal. In Zweden: meer
afstemming.

•

Fragmentatie tussen de beleidsdomeinen ‘care/ welzijn’ en ‘education/
onderwijs’- It. en Bel. (split). Bv. in Italië werd kinderopvang "vergeten" in
het eerste ministeriële besluit over de heropening van scholen (inclusief
kleuterschool). Het bewustzijn groeide wel.

•

Fragmentatie tussen beleidsdomeinen ECEC, volksgezondheid en sociaal
werk – kan gevolgen hebben voor de ondersteuning van kwetsbare
gezinnen. Duitsland: Positieve ervaringen met multidimensionele aanpak.
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BELGIE-VL – Governance & Funding

CONCLUSIES

• Verschil in richtlijnen vanuit beleidsdomeinen
‘Kinderopvang’ en ‘onderwijs’:

• Uit geannalyseerde data blijkt dat ECEC een cruciale rol
speelde in het ‘verzachten’ van negatieve gevolgen
van de crisis voor kinderen en gezinnen.

• Onderwijs in de ‘lead’ – Kinderopvang moest volgen.
• In het begin weinig aandacht voor de ‘jongste kleuters’.
• Op lokaal vlak: waar onderwijs en kinderopvang de
bevoegdheid is van 1 schepen: betere samenwerking.
• Maar, tijdens de crisis groeide het besef dat betere
samenwerking in het belang van de kinderen & zorg voor
personeel nodig was.

• Draaiboek met kleurcodes: geruststellend effect

• Maar, in vergelijking met andere onderwijs niveaus, lijkt
de ECEC één van de meest kwetsbare sectoren in deze
crisis.
• Hieruit blijkt dat ECEC-sector een meer prominente
plaats moet krijgen in het gehele ‘onderwijs/ welzijn’
beleid. Daarnaast moet er blijvend geinvesteerd worden
in de toegankelijkheid voor iedereen (Muroga et al.,
2020).

Accessibility
• Vooral in tijden van crisis, garandeert de deelname aan ECEC van hoge
kwaliteit het recht van alle kinderen op onderwijs, welzijn,
socialisatie en spel.

Policy Guidelines

• Het streven naar inclusiviteit van ECEC moet een hoofddoelstelling
blijven. Inspanningen leveren zodat ECEC beschikbaar, toegankelijk en
betaalbaar blijft voor kwetsbare groepen → outreaching
• Passende digitale hulpmiddelen en persoonlijke huisbezoeken zijn
cruciale middelen voor het onderhouden van de communicatie met
kinderen en gezinnen die niet naar een ECEC kunnen gaan.
• Het verzorgen van een warm en verwelkomend tranisitiemoment van
thuis naar ECEC is cruciaal, en dit niet enkel voor nieuw ingeschreven
kinderen, maar ook voor de kinderen die gedurende een bepaalde
periode afwezig waren.

Workforce
• Structurele maatregelen om tekort aan arbeidskrachten in de
ECEC-sector aan te pakken, moeten overwogen worden.
• Aangezien het belangrijk is om altijd contact te houden met
kinderen en gezinnen (bv. in periodes van gedwongen sluiting),
moet loon continuïteit voor ECEC-personeel worden
gewaarborgd.
• Pedagogische coaching, collegiale plannings- en
reflectiemomenten mogen niet onderbroken worden.
• Er moet rekening worden gehouden met bezorgdheden en
werkomstandigheden van het personeel en er moet worden
nagegaan of zij tot prioritaire groepen voor vaccinatie kunnen
worden gerekend.

Workforce
• De leidinggevende in ECEC spelen een sleutelrol. Het is van
cruciaal belang dat er op niveau van elke voorzieningen een
adequate ‘beslissingsnemende’ structuur is  Nood aan ‘ middle
management’.
• Leidinggevenden in ECEC moeten mogelijkheid hebben om
systematisch deel te nemen aan intercollegiale ‘leer- en
uitwisselingsmomenten’ georganiseerd binnen lokale
professionele netwerken, koepelorganisaties of vakbonden.
• Het zorgen voor beschermingsmateriaal mag niet
verantwoordelijkheid zijn van individuele ECEC-centra noch van
ECEC-personeel.
• Er moet worden geïnvesteerd in de verbetering van de ICTinfrastructuur.
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Curriculum

Monitoring & evaluation

• De toegepaste praktijken in ECEC-centra moeten het recht
van kinderen op socialisatie, spel en leren waarborgen.

• Investeren in ‘monitoringssyteem’ dat op een
systematische wijze ECEC en teams ondersteunt (in
plaats van controleert) in het proces van pedagogische
planning en evaluatie.

• In crisistijden, kunnen ECEC ‘veerkrachtige’ (resilient) plaatsen
zijn voor kinderen en gezinnen.
• De naleving van veiligheids- en hygiëne protocollen mag de
inspraak en participatie van kinderen niet in de weg staan.

• Systematische en betrouwbare dataverzameling over
de aanwezigheid in ECEC is nodig.

• Specifieke initiatieven moeten ondernomen worden om de
uitbouw van een vertrouwensrelaties tussen ouders en
professionals te ondersteunen.
• Alternatieve contactvormen en online communicatievormen
moeten onderzocht worden zodat gezinnen blijvend betrokken
worden en continuïteit voor kinderen gewaarborgd wordt.

Governance & fundings
• Duidelijke communicatie flow tussen nationale, regionale en lokale
autoriteiten via de bestaande koepelorganisaties en andere organen.
• Evenwicht tussen gecentraliseerde processen van beleidsregulering en
gedecentraliseerde uitvoering.

Breakout Rooms

• Eenduidige en duidelijke crisiscommunicatie met gezinnen & ECEC-sector.
• Geïntegreerde maatregelen die ECEC combineren met financiële
steunmaatregelingen voor gezinnen → om flexibeler te kunnen reageren op
de steeds veranderende scenario's van de pandemie.
• Inter-institutionele communicatie protocollen tussen ECEC,
gezondheidsactoren en welzijnsdiensten.
• Gefragmenteerde en ondergefinancieerde ECEC-systemen vereisten een
‘groter’ ondersteuningsniveau in de pandemie. Door te investeren in
structureel degelijk gefinancierde ECEC kan een crisis efficiënter worden
aangepakt.

Discussie en gesprek

Referenties

• Herkenbaar voor de Vlaamse context? Aanvullingen?

•

• Wat is de betekenis ervan voor de Vlaamse context?

•
•

• Welke aanbevelingen zijn vanuit jouw functie meest
interessant voor Vlaanderen?

• Welke input vanuit de andere landen is inspirerend voor
de Vlaamse context?

•

•
•
•

• Wat is in de Vlaamse context nu meest uitdagend om te
implementeren - in crisissituatie en algemeen voor
kwaliteitsvolle ECEC?
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