VAKGROEP SOCIAAL WERK EN SOCIALE PEDAGOGIEK

Wat leren we van ouders, kleuterleiders
en kinderbegeleiders?
Katrien Van Laere – 22/09/2017

VRAGEN VOOR PRAKTIJK EN BELEID
• Welke betekenissen geven ouders en medewerkers aan
opvoeding, zorg en leren van kinderen?
• Hoe ervaren ouders en medewerkers de transitie naar de
kleuterschool?
• Wat zijn spanningsvelden en opportuniteiten om maximale
ontplooiingskansen voor kinderen in deze transitie te realiseren?
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FILM „EEN DAG IN DE INSTAPKLAS‟
• 10 focusgroepen met 66 ouders van jonge kinderen tussen 2,5 en
4 jaar / met migratieachtergrond / mix in SES / 5 vaders / via
scholen en intermediairen
• 6 focusgroepen met 69 medewerkers (kleuterleiders,
kinderbegeleiders, brugfiguren, zorgcoördinatoren)
• Regio: Gent, Brussel en Antwerpen
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VOLGENS OUDERS LEREN KINDEREN…
•
•
•
•
•
•

omgaan met diversiteit aan kinderen in groep (mini-samenleving)
eigen identiteit en zelfvertrouwen te ontwikkelen
regels en discipline in groep
zorg dragen voor elkaar
vrienden maken
autonoom worden in dagelijkse leven door zich te leren
aankleden, naar toilet gaan, handen wassen, …
• (voorbereiding tot) lezen, schrijven en rekenen
• aanleren Nederlandse taal voor in het hier en nu en in toekomst
• ….
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SCHIPPEREN TUSSEN GERUSTHEID EN
ONGERUSTHEID
Vragen over fysieke en psycho-emotionele zorg van kinderen
•
•
•
•
•

Kunnen kinderen slapen of rusten?
Worden kinderen ondersteund in eetmomenten?
Wat gebeurt er tijdens de speelplaatsmomenten?
Hoe verlopen de toiletmomenten?
Wat als mijn kind verdriet heeft of angstig is?

Zorg als handeling/activiteit èn houding /sfeer! (Tronto, 1993)
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Ouder: “Ik merk op in de film dat de juf het kind niet wil zien.”
Onderzoeker: “Wat bedoel je hiermee?”
Ouder: “Gedurende de ganse voormiddag is ze bijna niet naar het meisje geweest dat alleen zat en
weende. In het begin van de schooldag zou de juf het kind kunnen knuffelen en praten met haar.
Een juf is een beetje zoals een moeder voor de kinderen in de klas. Zij moet in staat zijn om echt
met het kind te lachen. Echt zo het kind omhelzen! Zodat de kinderen voelen van de juf dat ze er
zijn en dat ze er toe doen. Vorig jaar werd het me echt te veel. Mijn kind startte in de kleuterklas in
september en alles ging goed tot januari. Opeens wou hij niet meer naar de school. Dit duurde tot
juni.”
Onderzoeker: “Wat was er gebeurd?”
Ouder: “Ik weet het niet, ik weet het echt niet! Ik ging naar de juf en vroeg het haar. De juf zei „alles is
goed‟, niets meer. Dus vroeg ik het aan mijn zoon maar die weende. Elke dag weende hij tot juni.
En ik wist niet wat het probleem was. Zou dit normaal zijn? De juf moet warmte kunnen aanbieden
als ze dit werk doen … echt zorg dragen voor kinderen. Het kind moet kunnen voelen „mijn moeder
is weg, maar mijn leerkracht is bij mij”

8

Ouder: “Ik merk op in de film dat de juf het kind niet wil zien.”
Onderzoeker: “Wat bedoelRELATIE
je hiermee?”
RELATIE

AANDACHT

Ouder: “Gedurende de ganse voormiddag is ze bijna niet naar het meisje geweest dat alleen zat en
weende. In het begin van de schooldag zou de juf het kind kunnen knuffelen en praten met haar.
Een juf is een beetje zoals een moeder voor de kinderen in de klas. Zij moet in staat zijn om echt
met het kind te lachen. Echt zo het kind omhelzen! Zodat de kinderen voelen van de juf dat ze
er zijn en dat ze er toe doen. Vorig jaar werd het me echt te veel. Mijn kind startte in de kleuterklas
in september en alles ging goed tot januari. Opeens wou hij niet meer naar de school. Dit duurde tot
juni.”
Onderzoeker: “Wat was er gebeurd?”

ERBIJ HOREN

Ouder: “Ik weet het niet, ik weet het echt niet! Ik ging naar de juf en vroeg het haar. De juf zei „alles is
goed‟, niets meer. Dus vroeg ik het aan mijn zoon maar die weende. Elke dag weende hij tot juni.
En ik wist niet wat het probleem was. Zou dit normaal zijn? De juf moet warmte kunnen aanbieden
als ze dit werk doen … echt zorg dragen voor kinderen. Het kind moet kunnen voelen „mijn moeder
is weg, maar mijn leerkracht is bij mij””

CONTINUITEIT
9

SPANNING TUSSEN „LEREN‟ EN „ZORG‟
• Leren en zorg zijn aparte entiteiten
• Zorg als instrument van leren
• Zorg als hinderpaal tot leren

• Hiërarchie tussen leren en zorg
• Zorgmomenten worden als niet
pedagogisch gepercipieerd
• Relatie kleuterleider (hoofd) –
kinderbegeleider (lichaam)
j
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MOEILIJKE ZOEKTOCHT
j

• Kindbegeleiders geven tegenstrijdige betekenissen aan zorg en
leren
• Individuele kleuterleiders geven zorg maar niet als professional
• Kleuterleiders vrezen dat zorg een devaluatie van hun job
betekent
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ZORGNODEN AANVOELEN MAAR…
Kleuterleider: “We gaan hier niet aan toe geven”
Kleuterleider:“ Je moet je hart in een steen veranderen om met de jongste kinderen te werken”

Kinderbegeleider: “Vroeger kwam ik op de speelplaats en alle kinderen kwamen naar mij om mij een
knuffel te geven. Ik ging dan in interactie op ooghoogte van het kind. Wel, elke keer
werd ik op de grond getrokken langs alle kanten. Nu doe ik dat niet meer, ik beperk
de knuffels.”
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„ZELFSTANDIGHEID‟ VERSUS ZORG?
• Zorgen voor kinderen staat haaks op kinderen „zelfstandig‟ of
„zelfredzaam‟ maken.
• Zelfstandig kunnen zijn in wat? Zelfredzaam in wat?
• Geen pedagogisch doel maar instrument

• Autonomie en wederzijdse afhankelijkheid als pedagogisch doel
• Geborgenheid/zorg en autonomie gaan hand in hand
• “Educare” = zorg is leren en leren is zorg! = opvoeding
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KERNVRAAG
• Ouders vinden kleuterschool belangrijk maar…
Ouder: “Mijn kind is eigenlijk nog niet verplicht om naar de kleuterschool te gaan. Ik denk dat die
liever bij mij blijft. Mijn kind moet medicatie nemen en ik heb aan de juf gevraagd om hem
zeker zijn medicatie te geven met yoghurt. Toen ik haar hierover aansprak, zei de juf dat ze
de yoghurt zogezegd niet vond in de boekentas. Dat maakt me echt bezorgd.”

• Is deze hiërarchie tussen leren en zorg één van de redenen
waarom ouders hun kinderen minder naar de kleuterschool
brengen?
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OUDERS HEBBEN GEEN VRAGEN?
Ouder: “Elke dag passeer ik de school rond 10u. Dan kan je de kinderen op de speelplaats zien. Als
je kind in één van de klassen vooraan is, dan kan je ook eens naar binnen piepen. Maar nu kan
ik mijn kind niet meer zien omdat ze in klas zit die aan de achterkant van de speelplaats is.
Ik weet het gewoon niet, ik kan haar niet zien.”

Ouder: “Maar je bent naar de leerkracht geweest om dit te vragen. Ik had deze vraag ook maar het
was nog nooit in me opgekomen om die te stellen. School is een systeem en wie ben ik om dit
systeem te veranderen ? Denk je dat het echt uitmaakt als ik deze vraag stel? “
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“ALLES IS GOED”
• Schrik, schroom en onzekerheid
Kleuterleider: “Als ouders in de klas komen is het makkelijk om hen iets te vragen of informatie te krijgen
van ouders. Zoals „gisteren heeft ze niet goed geslapen‟ of „ er is iets op de speelplaats gebeurd
en nu heeft ze schrik‟. Dit zijn kleine dingen die je veel informatie geven om in rekening te
brengen tijdens het lesgeven.”

• Vraag tot regelmatige dialoog om zorg/opvoeding/leren 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.”
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ONGELIJKE TRANSITIE
• Consensus in percepties ouders en medewerkers:
• Niet elk kind stelt het goed in de school
• Ervaring hangt af van persoonlijkheid kind
• Maar ook thuistaal en voorschoolse ervaring hebben invloed

• Zoektocht - Verschillende ‘copingsstrategieën’
1.
2.
3.

Kinderen op voorhand klaar maken?
Kinderen beter thuishouden?
Learn it the hard way?

KINDEREN OP VOORHAND KLAAR MAKEN?
• Aanleren „schoolse vaardigheden‟, taal en zindelijkheid via
kinderopvang
• Kennismaken schoolse concepten via „simulatie-instapklasje‟
• Discussie over toegankelijkheid kinderopvang, opvoedingsvrijheid
ouder,…
• Hoe vroeger, hoe beter?

KINDEREN BETER THUISHOUDEN?

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?
• Kinderen en ouders passen zich best zo snel mogelijk aan
• Abrupte scheiding tussen ouder en kind
“Dat komt wel goed – dat gaat wel over -…”
“Ouders moeten leren loslaten”

• Impact van negatieve stress?

KERNVRAAG
• Focus vooral of „schoolrijpe kinderen‟:
• Probleem van het kind en de ouder
• Marginaliseert bepaalde groepen en versterkt hierdoor sociale
ongelijkheid (Cfr. Onderzoek Bloch en Lehrer)
Hoe kan de school zorg dragen voor kinderen met
verschillende voorschoolse ervaringen en zo alle kinderen
insluiten in leerprocessen?
 ‘kindrijpe school’
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CONCLUSIES
• Betekenissen van opvoeding, zorg en leren leggen
spanningsvelden bloot in combinatie met een moeilijke dialoog
tussen ouder-school
• Samen nadenken over „kindrijpe school‟ ipv „schoolrijpe kinderen‟
• Pleidooi om kleuterparticipatiebeleid vooral participatief en
kwalitatief aan te pakken
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PARTICIPATIEVE AANPAK
• De veronderstelling „hoe vroeger, hoe meer, hoe beter‟ steeds
afstemmen met ervaringen van ouders
• Hoe scholen en medewerkers ondersteunen in relatie
onderhouden met ouders en lokale gemeenschappen?
• Wat kunnen partnerorganisaties en lokale besturen hierin betekenen?
• Meer als fundamentele vraag incorporeren in initiële opleiding en
pedagogische begeleiding van medewerkers

• Op basis van gesprekken met een diversiteit aan ouders de
pedagogiek durven herdenken
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KWALITATIEVE AANPAK
• Inzetten op een warm onthaal
• Educare  potentieel om een meer inclusieve school te zijn voor
een diversiteit van kinderen en families

• Woorden geven / professionele taal ontwikkelen voor educare
• Hoe kunnen leerkrachten en kinderbegeleiders elkaars sterktes en
expertise benutten?
• Hoe kunnen sectoren kleuteronderwijs en kinderopvang elkaar hierin
versterken?
• Hoe kan de opleiding PJK en kleuteronderwijs meer van elkaar leren?
• Wat kunnen we leren van andere landen?
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ZORG & WAARDERING VOOR MEDEWERKERS
Pedagogische begeleiding /teamreflectie én goede arbeidscondities
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