
ZORGELOOS NAAR DE KLEUTERSCHOOL?
KIDDO DAG– 11/10/2019 - Katrien Van Laere



BV zoontjes voor het eerst naar school



Schipperen tussen gerustheid en ongerustheid



Populaire denklogica’s in vraag stellen 

Mogelijke verklaringen

Samen inzetten op warme transities voor en na de instap

Via lerende netwerken onderwijs, kinderopvang en PGO/welzijn

Inhoud Lezing



Stemmen van ouders en professionals

Doctoraatsonderzoek: 16 focusgroepen met 66 ouders en 69 medewerkers

Actieonderzoek/bevraging in 7 steden (START en AMIF project)

Film ‘Dag in de 
instapklas’ 



De eerste keer naar school

Niet elk kind stelt het precies even goed

o Kan afhangen van persoonlijkheid…

o …maar ook voorschoolse ervaring en (thuis-)taal

Zoektocht  3 denklogica’s

1. ‘Kinderen schoolrijp maken’

2. ‘Zorg staat zelfredzaamheid en leren in de weg’

3. ‘Hoe ouder het kind, hoe minder ouder graag?’



DENKLOGICA 1: ‘Kinderen schoolrijp maken’



Klaarmaken of thuisblijven?

• Aanleren ‘schoolse vaardigheden’, NL taal en zindelijkheid via 
ouders en kinderopvang voor de instap op 2,5 jaar

 Wat als jouw kind niet naar de kinderopvang gaat, wat als je andere
thuistalen hebt, je weinig kennis hebt over kleuteronderwijs in     
Vlaanderen?  Klaarmaken in wat precies? 

• Thuishouden als ze er nog niet klaar voor zijn

Kinderbegeleider: “En vind je dat niet erg? Je hebt kinderen die gewoon nog niet klaar
zijn, en dan zeggen wij: ‘jij mag niet naar school komen’. Mijn eigen zoontje is te vroeg
geboren en die was echt niet klaar om zindelijk te worden. Ik heb dat dikwijls geprobeerd. 
En die is eigenlijk pas zindelijk geworden in het begin van de eerste kleuterklas. Dan zou 
die wel veel missen als die een jaar niet kan komen … Want op school leren ze toch heel 
veel? “  



Learn it the hard way?

• Principe van initiatie

• Idee: kinderen en ouders passen zich best zo snel mogelijk aan

• Abrupte scheiding tussen ouder en kind 

“Dat gaat wel over -…”  “Ouders moeten leren loslaten”

“Kort afscheid is het beste”

• Impact van negatieve stress op kinderen en ouders? 



UITDAGING 1

• Van schoolrijpe kinderen naar kindrijpe scholen

• Hoe maken wij de overgang naar kleuteronderwijs warmer en 
inclusiever voor alle kinderen, inclusief kinderen die in armoede 
leven en/of kinderen die een andere thuistaal dan Nederlands 
hebben? Onafhankelijk of ze naar de kinderopvang geweest zijn 
of niet.



DENKLOGICA 2: ‘Zorg staat zelfredzaamheid & leren in de weg’



Zorg als bepamperen of betuttelen

• Vereiste zelfredzaamheid in zorg op 2,5 jaar:

– Niet als pedagogisch doel maar als instrument voor 
klassenmanagement

– Historisch problematische omkadering voor leerkrachten van 
de jongste kleuters 

• Alternatieve stemmen ouders en professionals:

– Geborgenheid/zorg en zelfstandigheid kunnen niet zonder 
elkaar!

• Cfr. pedagogiek van Emmi Pikler (1902 – 1984)

“Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en leren, 

moet een kind zich veilig en vertrouwd voelen.”



Zorg als hinderlijk of zorg als voorwaarde tot leren?

“Als je een grote groep jonge kinderen hebt, kun je alleen maar werken aan 

basiselementen. Naar het toilet gaan, koek eten … Je kunt zo niets meer doen zoals 

een schildersactiviteit.”

“Als je afstudeert, dan denk je dat je pas een goede kleuterleidster bent als je elke 

dag zoveel mogelijk begeleide en zelfstandige activiteiten hebt gedaan. Daar heb ik 

de eerste jaren heel fel mee geworsteld. ‘Oh, ik ben geen goede juf als de kinderen 

dat en dat niet gedaan hebben vandaag’. Maar je jaagt jezelf zo op. De kinderen 

voelen dat ook en je krijgt eigenlijk meer ‘ween-kinderen’ en ‘ruzie-kinderen’. En dan 

denk je: ik laat de hele boel vallen en zie er eerst op toe dat iedereen zich goed 

voelt. Dan komt de tijd vanzelf wel om leeractiviteiten te doen.”



Zorg als Achillespees in de transitie

Zorg en leren zijn verschillend en  kunnen niet op hetzelfde

moment plaatsvinden? 

Zorg lijkt ondergeschikt aan leren eens kinderen 2,5 jaar zijn

Mogelijke verklaringen?



Blik op Europa



Gesplitste  systemen

Systeem voor 0-3  jarigen & systeem voor 3-6 jarigen

Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn gesplitst

Verschillende Ministeries zijn verantwoordelijk

Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschap van België, Bulgarije, Tsjechië, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië, …

Extra transitie voor jonge kinderen en families

Eerst zorg (zonder veel leren), dan leren (zonder veel zorg)



Geïntegreerde systemen

Systeem voor 0-6 jarigen

Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn geïntegreerd onder 1 Ministerie

Denemarken, Estland, Litouwen, Slovenië, Spanje, Zweden, Kroatië, …
Op weg naar: Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland), Italië en Ierland

Zorg en leren zijn hetzelfde

Geen discussies over  zorg op 2-, 3-, 4- jarige leeftijd (bijv. zindelijkheid, slapen)! 

Zou het kunnen dat de moeilijke plek van zorg 

zorg eerder te maken heeft met een systeemfout?



De opsplitsing van hoofd en lichaam

Hoofd is schools leren en

lichaam is zorg/opvoeding?

Leerkracht voor het hoofd en 

‘kinderverzorgster’ voor het lichaam?

Ontkenning samengaan lichaam / geest

“ Een gezond geest in een gezond lichaam”



De spreidstand van kinderbegeleid(st)ers

“Wij doen eigenlijk niet zo veel” 

“We hebben een unieke taak, onvervangbaar voor veel kinderen. 
In een schoolcarrière van een kind kan dit echt het verschil maken.”

“Ik denk dat een kind zich in de eerste plaats goed moet voelen om zich 
te kunnen ontplooien. Wij kunnen daarin wel een grote rol spelen, ook 

al lijkt het misschien onbenullig of onzichtbaar wat we doen.”



UITDAGING 2

• Van hiërarchie tussen leren en zorg naar educare

• Hoe kunnen we zorg in kleuteronderwijs op een 
professionele manier vorm geven?

• Hoe kunnen we de samenwerking leerkracht-
kinderbegeleid(st)er en de samenwerking school-
buitenschoolse beter valideren?

• Educare pedagogiek= zorgzaam leren en leerrijk zorgen!



DENKLOGICA 3: ‘Hoe ouder het kind, hoe minder ouder graag?’



Weten, voelen en ervaren

• Ouders die in de klas hun kind kunnen brengen en afhalen, 
zijn aanzienlijk meer gerust!

• Het is niet omdat ouders geen vragen stellen dat ze geen 
vragen hebben

• Vraag tot regelmatige dialoog om zorg/leren (educare) met 
elkaar te delen

Ouder 1: “Het is een goed idee om momenten te organiseren waar ouders 
leerkrachten kunnen ontmoeten.”

Ouder 2: “Zodat ze kunnen luisteren naar onze bezorgdheden over wat we voelen en 
ervaren.”

Ouder 3: “Dit zou goed zijn om enkele frustraties en angsten van ouders aan te 
pakken, zelfs al voor de start in de kleuterklas.”



UITDAGING 3

• Hoe ouders beluisteren in hun noden en vragen zodat ze zich
gerust voelen voor, tijdens en na de instap?

• Hoe ouders erkennen en valideren in hun ouderschap en
betrokkenheid?

• Hoe de wederkerige ouder-kinderdagverblijf relatie
continueren in een schoolcontext?



Samengevat

• 3 populaire denklogica’s hebben onbewust negatieve
effecten op kinderen en ouders

– Leerkansen, welbevinden, betrokkenheid en gelijke kansen

• 3 uitdagingen

1. Van schoolrijpe kinderen naar kindrijpe scholen

2. Van hiërarchie tussen leren en zorg naar educare

3. Hoe ouders beluisteren in hun noden en vragen zodat ze zich
gerust voelen voor, tijdens en na de instap? Een wederkerige
ouder-schoolrelatie continueren?

• Mogelijk via samenwerking scholen, kinderopvang en
PGO/welzijnsorganisaties



Voor kleuteronderwijs, voorschoolse- en buitenschoolse kinderopvang

Gefaciliteerd door PGO of andere welzijns-schoolopbouworganisaties

Stemmen van kinderen en ouders als rode draad

Tijd voor observatie en reflectie over kind- en ouderbeeld

Educare visie, acties & goede personele omkadering gaan hand in hand

Uitwisselen over systemische en organisatorische condities

Aandacht vr samenwerking tussen leerkrachten en kinderbegeleiders!

Pleidooi voor lerende netwerken transitie



Anticiperen van de instap met kinderen en ouders

• Afscheidsrituelen – vriendjes en omgeving die veranderen

• Ga in dialoog met ouders en kinderen over deze verandering

• Hulp bij schoolkeuze & inschrijving – terugkoppeling naar scholen

• Spel- en ontmoetingsplekken– KOALA project!

• Kennismakingsactiviteiten in school en buitenschoolse



Inzetten op warm onthaal voor kinderen en ouders in de 
school en buitenschoolse opvang

• Laat kinderen en ouders wennen in de school met evt een

vertrouwenspersoon van de kinderopvang

• Ondersteun scholen om hun wen-en ouderbeleid uit te bouwen

• Durf collega’s van de scholen te overtuigen van de meerwaarde van 

ouders in de klas en een bondgenootschap met ouders

• Zoek naar de win-win in de uitwisseling over educare: zorgzaam

leren en leerrijk zorgen voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar? 

Over de streep

klasse.mp4
klasse.mp4
Over de Streep.mp4
Over de Streep.mp4


Graag meer inspiratie?

vbjk.be/nl/publicaties/over-de-streep (gratis film)

klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/ (gratis film)

Artikelenreeks ‘schoolrijpe kinderen of  kindrijpe scholen’ in KIDDO

https://vbjk.be/files/attachments/.1015/boek_kleuterparticipatie_DEF_lowres_do
wnload.pdf (Gratis boek)

http://start.pei.si/results/ (START project)

https://www.ugent.be/pp/swsp/nl/actueel/nieuws/2019-01-06-rapport-overgang-
kleuterschool (Rapport taalrijke interacties)

Value project over kinderbegeleiders in onderwijs: 
https://vbjk.be/nl/projecten/value

Check Workshop 11 met Lut 
Bracke & Hilde Schockaert! 

https://vbjk.be/nl/publicaties/over-de-streep
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/
https://vbjk.be/files/attachments/.1015/boek_kleuterparticipatie_DEF_lowres_download.pdf
http://start.pei.si/results/
https://www.ugent.be/pp/swsp/nl/actueel/nieuws/2019-01-06-rapport-overgang-kleuterschool
https://vbjk.be/nl/projecten/value
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