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Woord vooraf 
 
VBJK heeft sinds zijn ontstaan in 1986 steeds gebruik gemaakt van zijn unieke positie binnen de 
driehoek onderzoek, beleid en praktijk om sociale verandering door te voeren in de sector van 
de jonge kinderen. We hebben ons in de beginperiode van het VBJK laten inspireren door 
charismatische figuren als Martin Luther King en Paolo Freire, die de academici uitdaagden hun 
onderzoek te richten op sociale verandering. VBJK is ook dit jaar deze missie trouw gebleven 
door samen met de praktijk en in nauwe relatie met het beleid nieuwe pedagogische praktijken 
op te zetten die elk kind gelijke kansen biedt. Via jobshadowing, intervisietrajecten en tal van 
andere innovatieprojecten als het AMIF-project over ouderbetrokkenheid in kleuteronderwijs, 
START, TOY of het NESETII-onderzoek over learning communities, heeft VBJK getracht om de 
resultaten van onderzoek om te zetten in concrete beleidsaanbevelingen en inspirerende 
praktijkvoorbeelden. Getrouw aan onze missie hebben we die inspirerende praktijken zichtbaar 
gemaakt via leesbare rapporten, pedagogische materialen, films, een internationale 
conferentie, studiedagen en natuurlijk via begeleidingstrajecten.  
 
VBJK stelde in samenwerking met de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Diversiteit 
en Leren (ook UGent) en de stad Gent op een drukbijgewoonde conferentie over de transitie 
van kinderen naar de kleuterschool twee belangrijke onderzoeken voor. Katrien van Laere 
stelde haar bevindingen uit haar doctoraatsonderzoek voor. Ze vertelde over hoe ouders en 
medewerkers de transitie ervaren van thuis naar de kleuterschool of van de kinderopvang naar 
het instapklasje. Brecht Peleman presenteerde de resultaten van een FWO-studie over hoe 
kinderen de transitie naar de instapklas ervaren. We stelden ook een inspirerende film voor met 
voorbeelden van hoe de overgang op een warme manier voor ouders en kinderen kan gebeuren 
(Over de Streep). Om die resultaten te valoriseren, stelden we projecten (START, VALUE, De 
Plek) op die in de komende jaren de resultaten van de beide onderzoeken naar de praktijk zullen 
vertalen.  
 
Ook het NESETII-onderzoek naar Professionele Leergemeenschappen is een mooi voorbeeld van 
hoe we in de projecten van VBJK onderzoek, praktijk en beleid met elkaar verbinden met als 
doel verandering te introduceren die sociale inclusie nastreeft. Het NESETII-netwerk doet 
beleidsonderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Onze deelname aan dit NESETII-
netwerk heeft duidelijk impact op het beleid. Momenteel bereidt de Europese Commissie 
‘Recommendations’ over ECEC voor die onder meer gebaseerd zijn op de NESETII-onderzoeken 
waar VBJK bij betrokken was. Dit is een realisatie waar VBJK trots mag op zijn. Het is het 
resultaat van jarenlange intense samenwerking op Europees niveau, en is zonder twijfel een 
succesvol voorbeeld van hoe we constructief gewerkt hebben binnen de driehoek beleid, 
praktijk en onderzoek. 
 
VBJK kreeg in 2017 de uitdagende opdracht vanuit de Open Society Foundation (OSF) om een 
Summer Course te organiseren aan de Central European University (CEU) in Budapest over ‘The 
Role of EC Development in Promoting Equity and Social Inclusion’. The Summer Course director 
van VBJK, de CEU en OSF maakten een selectie van 25 cursisten uit meer dan 157 kandidaten uit 
8 Europese, 10 Aziatische, 3 Afrikaanse en één Zuid-Amerikaans land. Maar 2017 had nog iets 
anders in petto waardoor VBJK zich ook buiten Europa profileerde als centrum dat werkt op die 
intersectie tussen beleid, onderzoek en praktijk. In oktober organiseerde ISSA in samenwerking 
met VBJK, Stad Gent, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en Arteveldehogeschool 
een internationale ISSA conferentie met als thema ‘Local Responses, Global Advances. Towards 
Competent Early Childhood Systems’. 456 deelnemers uit 60 landen (371 uit Europa en Centraal-
Azië, 32 uit Noord-Amerika, 3 uit Zuid-Amerika, 4 uit Afrika, 4 uit Oceanië en 42 uit Azië) 



 
 

 

kwamen naar Gent om deze conferentie bij te wonen. Op die manier kreeg Vlaanderen, en meer 
specifiek Gent, de mogelijkheid om hun kinderopvang en kleuterschool aan de wereld voor te 
stellen. Onder de deelnemers waren er heel wat beleidsmensen van UNICEF en ministeries uit 
talrijke landen. Hierdoor heeft VBJK zich geprofileerd als een centrum dat zich actief engageert 
om het implementeren van de Strategic Developmental Goals van de United Nations over ECEC 
ook in ‘Low and Middle Income countries’ te ondersteunen. Dit gaf bijvoorbeeld aanleiding tot 
de toekenning van een project van UNICEF New York voor 2018 over welk soort 
professionaliteit deze landen nodig hebben om de doelstellingen van de UN te kunnen waar 
maken.  
 
2017 heeft dus belangrijke nieuwe perspectieven geopend voor VBJK. De doorbraak naar het 
welbevinden en de zorgcomponent in de eerste jaren van het kleuteronderwijs is een succes en 
daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de werking op internationaal niveau.  
Maar daarnaast investeerden we in 2017 en begin 2018 veel in de transitie van het leadership 
van mezelf naar Sandra Van der Mespel. De eerste gesprekken en concrete acties om de leiding 
over te geven, startten reeds in 2013. De raad van bestuur besliste in het najaar van 2017 dat 
Sandra de nieuwe directeur van VBJK zal worden als ik op 1 mei 2018 op pensioen ga. De nieuwe 
Vlaamse projecten worden reeds allemaal door Sandra gesuperviseerd en ook op internationaal 
vlak namen gedreven medewerkers taken van me over. Kortom de voorbereiding van de 
transitie heeft gewerkt en begin 2018 kan ik met overtuiging en tevredenheid stellen dat VBJK 
met Sandra en met het hele geëngageerde team in goede handen is.  
VBJK kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het beschikt over de nodige ervaring en 
kennis via zijn competente en gepassioneerde medewerkers en zijn gedreven nieuwe directeur 
om de grote uitdagingen waar het voor staat in Vlaanderen, in Europa en in de landen in 
ontwikkeling aan te kunnen.  
 
Jan Peeters 
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Algemene Vergadering 
Mevr. Heide-Marie Piette  Kinderopvang De Duizendpoot vzw 
Mevr. Mady Van Herreweghe Landelijke Kinderopvang 
De Heer Danny Verdonck Stad Gent, Dienst Kinderopvang 
+ leden van de Raad van Bestuur  
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Prof. Michel Vandenbroeck, Voorzitter Universiteit Gent, Vakgroep Sociale Agogiek 
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Nima Sharmahd (40%) Educatief medewerker / onderzoeker 
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Diana Scamburova (50%) Educatief medewerker / onderzoeker 
Joëlle Mottint (20%: vanaf 01/09) Educatief medewerker / onderzoeker 
 
Administratie  

Joske Buyle (80%) Administratief medewerker 
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Projecten: realisaties in 2017 en ambities in 2018 
 
In 2017 werkten we aan een strategisch plan voor de periode 2018 – 2022. We schuiven vier 
grote inhoudelijke krachtlijnen voorop waar we de komende jaren willen op inzetten. Deze 
krachtlijnen vormen de rode draad doorheen dit werkingsverslag en plan: 

(1) Inclusie en sociale cohesie in een diverse samenleving 

In een context van toenemende diversiteit willen we beleid en praktijk ondersteunen in het 
realiseren van breed toegankelijke basisvoorzieningen waar kinderen, gezinnen en buurt elkaar 
kunnen ontmoeten. We onderzoeken hoe de toegankelijkheid van basisvoorzieningen voor 
groepen die vandaag ondervertegenwoordigd zijn (denk aan bvb. kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte en hun gezin, jonge kinderen op de vlucht en Roma en woonwagenbewoners) kan 
worden verbeterd.  

(2) Samenwerking en integratie … waar kinderen en gezinnen beter van worden 

Zowel het Europees als het Vlaams beleid zetten in op een betere integratie van en 
samenwerking tussen voorzieningen voor kinderen en hun gezin. We zetten in op onderzoek 
naar de betekenis van versnippering en integratie voor kinderen en gezinnen. Samen met beleid 
en praktijk onderzoeken we hoe integratiebewegingen vorm kunnen krijgen vanuit het 
perspectief van kinderen en gezinnen en welke vorm van leiderschap hiervoor nodig is. 

(3) Een pedagogisch project voor 0 tot 12 jaar 

Er lopen verschillende breuklijnen doorheen het traject voor de 0 tot 12 jaar: 

• Breuk thuis – kinderopvang baby’s en peuters 
• Breuk thuis – kleuterschool 
• Breuk KO baby’s en peuters – kleuterschool 
• Breuk school – buitenschoolse opvang 

Het is een uitdaging deze verschillende opvoedingsmilieus op elkaar af te stemmen. Via 
onderzoek, projecten en materiaalontwikkeling willen we bijdragen aan een sterk pedagogisch 
project voor 0 tot 12 jaar waarin ‘zorg’ en ‘leren’ evenwaardig en met elkaar verbonden zijn.  

(4) Een competent systeem 

Voorzieningen van hoge kwaliteit vragen gekwalificeerde medewerkers die kunnen steunen op 
een sterke initiële opleiding en de kans hebben om zich (individueel en in teamverband) 
professioneel te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn ook de werkomstandigheden van cruciaal 
belang. Denk aan groepsgrootte, verloning en kindvrije uren waarin er tijd is voor observatie, 
reflectie, planning, teamwerk en samenwerking met ouders.  
Via onderzoek, uitwisseling en methodiekontwikkeling ondersteunen we de uitbouw van een 
dergelijk competent systeem. We ondersteunen de ontwikkeling van opleidingen, 
pedagogische begeleiding en leergemeenschappen voor medewerkers van basisvoorzieningen 
voor jonge kinderen.  
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1 Inclusie en sociale cohesie in een diverse samenleving 
1.1 Jobshadowingtraject ‘Sociale steun en cohesie’ 

Looptijd: januari 2017 – april 218 
Projectcoördinatie: Liesbeth Lambert 
Projectuitvoering: Liesbeth Lambert, Sandra Van der Mespel, Fien Lannoye (VCOK) in 

samenwerking met EXPOO 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Basisvoorzieningen voor jonge kinderen inspireren over hoe ze via hun 

werking een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van sociale 
steun en cohesie in onze superdiverse samenleving. 

Resultaat 2017 In navolging van het EXPOO-congres richtte VBJK in samenwerking met 
VCOK en EXPOO een jobshadowingtraject in. In het jobshadowingtraject 
krijgen twee medewerkers van de deelnemende organisaties de kans om 
mee te werken in een andere organisatie om zo te leren van elkaar. Aan 
het traject nemen zes organisaties deel waaronder drie 
kinderdagverblijven, twee Huizen van het Kind en een consultatiebureau. 
Op de kick-off werd naast een uitgebreide kennismaking, het 
referentiekader over sociale steun en cohesie besproken. Vervolgens 
werden de prakijken aan elkaar gekoppeld en voorbereid op de 
jobshadowing. Na de jobshadowingperiode vond een 
uitwisselingsmoment plaats waarbij deelnemers ervaringen en inzichten 
uitwisselden en ze elkaars ‘critical friend’ waren bij het bespreken van de 
bezochte praktijken. De ervaringen van de deelnemers werden 
gedocumenteerd. Op basis van deze documentatie werd elke praktijk 
uitgenodigd om met het team een selectie te maken van de acties die ze 
willen vertalen en implementeren in hun eigen organisatie.  

Proces 2018 In 2018 volgt een laatste uitwisselingsbijeenkomst waarbij de 
vooropgestelde acties worden besproken en uitgediept. Daarnaast 
werken we ook toe naar een eindproduct over dit traject. Het 
eindproduct zal bestaan uit twee delen. In het eerste inhoudelijke deel 
wordt het referentiekader over sociale steun en cohesie besproken en 
aangevuld met inspirerende praktijken die werden verzameld doorheen 
het jobshadowingtraject. In het tweede deel wordt de methodiek zelf 
beschreven. Ten slotte worden acties ondernomen (artikel, voorstellen 
resultaten aan breder publiek, …) om de ervaringen breder te 
verspreiden.  

Beoogd resultaat 
2018 

• laatste uitwisselingsmoment;  
• eindproduct.  
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1.2 Netwerkversterking ouders in kinderopvang 

Looptijd: december 2016 – juni 2017 
Projectcoördinatie: Liesbeth Lambert 
Projectuitvoering: Naomi Geens, Inne Hemeryck & Liesbeth Lambert 
Financiering: Stad Gent 
 
Doelstelling De kinderopvangsector ondersteunen bij het uitbouwen van de 

kinderopvang als ontmoetingsplek voor kinderen én ouders. 
Resultaat 2017 In nauwe samenwerking met de verantwoordelijken van twee Gentse 

kinderdagverblijven en de pedagogische begeleider van de Stad Gent 
werd een begeleidingstraject uitgewerkt over het thema ‘Sociale Steun 
en Cohesie’. Het traject was gefocust op het samen ontwikkelen van 
begeleidingsmethodieken die verantwoordelijken en pedagogisch 
coaches kunnen inzetten om ontmoeting tussen ouders in de 
kinderopvang te faciliteren. Deze methodieken werden uitvoerig getest 
tijdens het traject en op basis van de ervaringen van de betrokkenen 
bijgestuurd. Het traject resulteerde in een breed arsenaal aan materialen 
om het eigen denken, zeggen en doen over het thema ontmoeting onder 
de loep te nemen. 
De materialen werden integraal opgenomen in het inspiratieboek 
‘Ontmoeten is simpel… maar niet altijd gemakkelijk’. Het boek bevat naast 
een helder referentiekader over sociale steun, sociale cohesie en 
diversiteit op basis van het doctoraat van Naomi Geens, ook zeer 
concrete handvatten om het kleine ontmoeten in de eigen organisatie 
een plaats te geven. Alle materialen werden ook gebundeld op de 
website www.ontmoetenissimpel.be en worden zo gratis ter beschikking 
gesteld. In samenwerking met VCOK werd een vormingstraject 
uitgewerkt om coördinatoren en pedagogisch coaches te ondersteunen 
bij het werken met het boek. 
In 2017 werd het inspiratieboek en het begeleidingstraject dat eraan 
voorafging op diverse fora voorgesteld: ISSA-congres, Expoo-congres, 
Ontbijtsessie Ugent, Congres Utrecht 'Leve het Jonge kind', studiedag 
BKK en tijdens een webinar georganiseerd door VBJK en VCOK. De 
bijdragen werden verzorgd door de projectmedewerkers of 
verantwoordelijken van de kinderdagverblijven: Sophie De Woelmuis en 
Kriebelhuis.  

 
 

1.3 Kinderopvang met sociale functie: begeleiding intervisietraject 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Het doel van dit intervisietraject is tweeledig: ondersteunen en blijvend 

motiveren van de deelnemers (bijvoorbeeld rond de impact van het 
decreet kinderopvang op het werken aan de sociale functie) alsook visie, 
inzichten en materialen over sociale functie blijvend en breed kenbaar 
maken en verspreiden in de sector. Hiermee vindt de kinderopvangsector 
ondersteuning bij het werken aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle 

http://www.ontmoetenissimpel.be/
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kinderopvang voor alle kinderen en ouders, met bijzondere aandacht 
voor de meest kwetsbare gezinnen en het decretaal verankerde ‘recht op 
opvang’. 

Resultaat 2017 Dit intervisietraject, in 2010 opgestart op vraag van en in samenwerking 
met Kind en Gezin, brengt sleutelfiguren uit dertien 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 2017 waren er vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten 
wisselden deelnemers ervaringen en expertise uit over hoe zij de sociale 
functie in hun organisaties realiseren (vb. traject Felies).  
Daarnaast was er ook een informatief moment over een bepaald thema 
(van de ontmoetingsfunctie in de kinderopvang, door Naomi Geens). 
Dergelijke inbreng van experten met een blik van buitenaf wordt 
bijzonder geapprecieerd.  
In 2017 verzorgden drie deelnemers van de groep ook een workshop over 
het werken aan sociale functie tijdens het ISSA-congres te Gent (4-6 
oktober 2017).  

Proces 2018 Continuering van het intervisietraject – gestart in 2010 – in opdracht van 
en in samenwerking met Kind en Gezin.  
Voor 2018 staan opnieuw vijf bijeenkomsten gepland. Aan de deelnemers 
werd gevraagd om hun ervaringen en verwachtingen voor 2018 te 
noteren, bij wijze van ‘nieuwjaarsbrief’. Daaruit blijkt vooral hoe deze 
bijeenkomsten nog steeds hoog gewaardeerd worden en dat er nog 
enkele zaken op de verlanglijstjes staan, zoals: hoe delen we positieve 
ervaringen naar een ruimer publiek, wat met sociale functie in de 
buitenschoolse opvang, kennis van de sociale kaart uitbreiden, aanbod 
van methodieken, … . 
Daarnaast gaan we met Kind en Gezin op zoek naar een strategie om het 
draagvalk voor het realiseren van de sociale functie in de sector te 
vergroten.  

Beoogd resultaat 
2018 

• verdere verdieping met de deelnemers van het voeren van een 
sociaal opnamebeleid en aandacht voor sociale functie en 
diversiteit in de eigen dienstverlening;  

• acties om kennis en ervaringen over sociaal opnamebeleid 
ruimer te verspreiden. 
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1.4 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 2017 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 een 
intervisiegroep. 
In 2017 verdiepten we, tijdens vier intervisiesessies, thema’s als: 

• uitbouw van structurele samenwerkingsverbanden in de 
zorgregio; samenwerkingsmogelijkheden met lokale 
overheden en met Huizen van het Kind; 

• andere voorzieningen coachen; 
• het opstarten van Lerende Netwerken Inclusie, al dan niet 

in samenwerking met de PTO;  
• we voerden ook onderzoek naar de noden van de 

inclusiecoach binnen een Centrum voor Inclusieve 
Kinderopvang bij het uitvoeren/realiseren van hun 
opdracht; 

• het M-decreet en zijn nieuwe ondersteuningsstructuren werden 
toegelicht om de samenwerking tussen BKO en scholen beter te 
kunnen bekijken. 

Eind 2017 brachten we de resonansgroep (bestaande uit KO sector, VAPH 
sector en ouderorganisaties) samen om de werking van de CIK’s tot op 
heden toe te lichten, hun bevindingen te toetsen en samen met hen te 
reflecteren over hoe een versterking van het beleid er kan uitzien.  

Proces 2018 Samen met de inclusiecoaches van de Centra Inclusieve Kinderopvang 
worden inspirerende praktijken ontwikkeld en gedocumenteerd. Tijdens 
de intervisiesessies zal de focus op uitbouw van de structurele externe 
samenwerkingsverbanden in de zorgregio verder worden gezet. Ook de 
begeleiding en ondersteuning bij het opstarten en opvolgen van externe 
individuele begeleidingsprocessen en het opstarten van diverse Lerende 
Netwerken Inclusie verdienen verdere diepgang. 
We voeren onderzoek naar de noden van de inclusiecoach binnen een 
Centrum voor Inclusieve Kinderopvang bij het uitvoeren/realiseren van 
hun opdracht. 
In 2018 zal de pilootwerking van de CIK worden geëvalueerd. Via de 
beleving van ouders, toeleiders en kinderopvang wordt gepeild of een 
CIK tegemoetkomt aan hun noden (toegankelijke kwaliteitsvolle opvang) 
en of de kinderopvanglocaties zich voldoende ondersteund weten. 

Beoogd resultaat 
2018 

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

• De resultaten van het onderzoek pilootwerking CIK worden 
begin 2019 verwacht. 
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1.5 TOY for Inclusion: Community Based Early Childhood Education and 
Care (ECEC) for Roma Children 

Looptijd: januari 2017 – januari 2019 
Projectcoördinatie: Nima Sharmahd 
Projectuitvoering: Diana Scamburova, Nima Sharmahd 
Financiering: Europese Commissie (Erasmus+), partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling Inclusie van Romafamilies door middel van buurtgerichte 

basisvoorzieningen voor jonge kinderen. 
Resultaat 2017 VBJK is partner in dit project samen met ICDI (International Child 

Development Initiatives – projectleider), ISSA en andere organisaties uit 
Slovenië, Kroatië, Letland, Slovakije en Hongarije. 
Het project bouwt verder op de ervaringen van het Romani Early Years 
Network (REYN) en het eerdere TOY-project waarin expertise en 
methodes werden ontwikkeld over intergenerationeel leren. In dit project 
wordt samengewerkt met Stad Gent.  
In 2017 lag de focus op de opstart van twee pilootprojecten in Gent (in 
Ledeberg en Brugse Poort). Onze focus ligt vooral op Slovaakse 
gezinnen, gezien zij de meeste kwetsbare groep vormen in Gent en 
weinig of niet bereikt worden door basisvoorzieningen voor gezinnen 
met jonge kinderen. Er werden verschillende activiteiten ingericht om 
deze groep te bereiken: ontmoetingsmomenten, muzieklessen, feesten, 
… . De samenwerking met VZW Jong en VZW Rode Lotus is hierin 
cruciaal. In totaal werden tot nu toe vijftien Romagezinnen bereikt. 
Er werd een Local Action Team (LAT) samengesteld. Dit team  
volgt de TOY for Inclusion-activiteiten in Gent op. De LAT bestaat uit: 
VBJK, VZW Jong (spelotheek Speelvogel, spelotheek Toverboom), Stad 
Gent (onderwijscentrum - brugfiguren), VZW Opre Roma. 

Proces 2018 In 2018 richten we een driedaags uitwisselingstraject (training) in over 
inclusie van Romagezinnen waaraan verschillende organisaties die met 
Roma- en niet-Romafamilies werken, deelnemen. Tijdens dit traject 
wisselen ervaren en minder ervaren professionals praktijken en ideeën 
uit. Aan dit traject nemen de volgende organisaties deel: Stad Gent 
(buurtstewards, brugfiguren), CAW, OCMW, VZW Jong, Kind en Gezin en 
kinderopvangvoorzieningen. 
Ondertussen gaan de Toy for Inclusion-activiteiten in de proeftuinen 
verder. Een belangrijk aandachtspunt in 2018 is het verduurzamen van de 
opgebouwde relatie met de bereikte gezinnen. Eén van de doelen van de 
training is samen reflecteren over hoe de verschillende diensten kunnen 
samenwerken om deze doelgroep te bereiken, ook na het einde van dit 
project.  
De ervaringen uit de verschillende proeftuinen worden gedocumenteerd 
en geëvalueerd. Dit resulteert op het einde van het project in materialen 
om de projectresultaten breder te verspreiden. Dit zal onder meer 
gebeuren via Be-REYN (zie onder). 
Eind 2018 organiseren we een slotconferentie in België, waaraan alle 
betrokken partners deelnemen.  

Beoogd resultaat • uitwisselingstraject in Gent (26 deelnemers); 
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2018 • TOY for Inclusion-activiteiten in Gent (Brugse Poort en 
Ledeberg). 

• internationale slotconferentie (60 verwachte deelnemers); 
• materialen om de projectresultaten te verspreiden. 

 
 

1.6 Be-REYN netwerk 

Looptijd: Januari 2017 – december 2018 
Projectcoördinatie: Liesbeth Lambert 
Projectuitvoering: Diana Scamburova & Liesbeth Lambert 
Financiering: Open Society Foundation; co-financiering Kind en Gezin (via inzet eigen 

personeel) 
 
Doelstelling Uitbouw van een platform van en voor praktijkwerkers die zich inzetten 

voor het bevorderen van de inclusie van Romafamilies en 
woonwagenbewoners aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen. Het 
platform doet dit door de organisatie van uitwisseling en discussie-
activiteiten.  

Resultaat 2017 Het Romani Early Years Network (REYN) is een initiatief van ISSA, 
gefinancierd door de Open Society Foundation (OSF). REYN voert actie 
om basisvoorzieningen voor jonge kinderen beter toegankelijk te maken 
voor Roma en woonwagenbewoners en het personeelsbestand in deze 
voorzieningen te diversifiëren. REYN doet dit onder meer via het 
oprichten van Nationale REYN initiatieven. In overleg met ISSA en OSF 
werden in 2017 de voorbereidende stappen gezet om ook in Vlaanderen 
een REYN-initiatief op te starten: Be-REYN. Kind en Gezin was hier nauw 
bij betrokken. Er werd een subsidiedossier ingediend bij OSF. In het 
najaar werd het subsidiedossier goedgekeurd en werden de eerste 
verkennende stappen gezet om Be-REYN uit te bouwen. Er vonden 
gesprekken plaats met medewerkers uit praktijk en beleid met expertise 
in het werken met deze groepen. Op basis van deze gesprekken stelden 
we vast dat er een grote nood is aan uitwisseling over steden heen. 
Praktijkwerkers die zich inzetten voor Romagezinnen en/of 
woonwagenbewoners ervaren de nood aan een plaats om te spreken 
over hun ervaringen en te reflecteren over hun aanpak.  

Proces 2018 In 2018 bouwen we in samenwerking met Kind en Gezin, Stad Gent en 
het Minderhedenforum Be-REYN uit op basis van de strategie die werd 
uitgetekend in 2017. In de eerste fase zal het project zich focussen op de 
voorbereiding en uitvoering van een intervisietraject over het werken 
met Romafamilies en woonwagenbewoners gericht op geëngageerde 
praktijkwerkers (leerkrachten, regioverpleegkundigen en 
gezinsondersteuners Kind en Gezin, kinderbegeleiders, pedagogisch 
coaches, brugfiguren, …). Voorafgaand aan dit traject wordt een 
lanceringsmoment van Be-REYN voorbereid. In het najaar verschuift de 
focus naar het in kaart brengen en voorbereiden van acties om de 
diversiteit in het personeelsbestand van basisvoorzieningen voor jonge 
kinderen te verhogen. Ten slotte zetten we in op het ontsluiten van 
bestaande informatiebronnen (boeken, film, artikels, …) over het werken 
met Romafamilies en woonwagenbewoners.  

Beoogd resultaat 
2018 

- lanceringsmoment Be-REYN in maart; 
- webpagina op de VBJK-website met informatie over Be-REYN 
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en oplijsting van relevante informatie en materialen over dat 
thema; 

- uitwisselactiviteit (30 à 40 deelnemers) met inspirerende 
lezing of praktijk;  

- intervisietraject voor praktijkwerkers (8 à 12 deelnemers).  
 
 

1.7 Ouderbetrokkenheid in kleuteronderwijs versterken 
Looptijd:  januari 2017 – 31 december 2018 
Projectcoördinatie: Veerle Vervaet 
Projectuitvoering: Katrien Van Laere & Veerle Vervaet 
Financiering: ESF/AMIF 
 
Doelstelling Via zeven proeftuinen in Vlaanderen en Brussel de kleuterparticipatie bij 

personen uit derde landen verhogen en verbeteren. De focus ligt op het 
aspect ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame, kwalitatieve 
kleuterparticipatie. 

Resultaat 2017 Dit project kadert in het Vlaamse luik van het Nationaal Programma 
AMIF 2014-2020, Specifieke Doelstelling 2 “Integratie en Legale 
Migratie”, Nationale Prioriteit 2 “Integratie”.  
In januari startten de zeven proeftuinen: Gent, Brussel, Menen, Oostende 
Mechelen en twee proeftuinen in Antwerpen. De proeftuinen worden 
samengebracht in een overkoepelend Lerend Netwerk om de expertise 
te verbreden en te verdiepen, kennisdeling te stimuleren en zoveel 
mogelijk actoren aan te zetten om actief werk te maken van 
ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs. 
VBJK coördineert en begeleidt het lerend netwerk. Het monitoren en 
evalueren van de proeftuinen gebeurt in samenwerking met UGent 
(vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en Steunpunt Diversiteit 
en Leren).  
Tijdens het voorjaar 2017 liep de voorbereidende fase waarin de 
proeftuinteams een analyse maakten van hoe professionelen en ouders 
ouderbetrokkenheid op de deelnemende scholen ervaren. Op basis 
hiervan werd hun oorspronkelijk actieplan verfijnd, verdiept of 
aangevuld. Het lerend netwerk ondersteunde de proeftuinen bij het 
uitvoeren van de analyse en het vormgeven van de 
begeleidingsstructuren in de proeftuin. 
Deze voorbereidende fase werd gestart met twee Kick-offdagen (80 
deelnemers) waarin ruimte was voor visieontwikkeling en perspectief van 
de ouders. Van daaruit kon met de proeftuinen verder gewerkt worden 
aan een gedeeld kader, resulterend in een gemeenschappelijke 
visietekst. 
In deze fase brachten de VBJK-begeleiders ook een eerste bezoek aan de 
individuele proeftuinen. 
 
In juli 2017 ging de uitvoeringsfase (van de actieplannen) van start. In het 
lerend netwerk 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. Volgende thema’s 
kwamen aan bod in de intervisie: warme overgang, wennen, 
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communicatie en taalbeleid, … 
 
In 2017 vonden in totaal zes intervisies plaats en twee bijeenkomsten van 
de klankbordgroep.  
 

Proces 2018 Continuering van de intervisiesessies van het Lerend Netwerk. In het 
voorjaar worden nog vier sessies gepland. 
Bij de start van het jaar wordt opnieuw een bezoek gebracht aan de 
individuele proeftuinen, zodat de evoluties op de voet kunnen gevolgd 
worden en indien nodig ondersteuning op maat kan geboden worden. 
Bij de tussentijdse rapportage zal geëxperimenteerd worden met het 
(zelf)evaluatiekader. De bedoeling is dat het instrument veel kwalitatieve 
data oplevert die kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van de 
publicatie en richting geven aan het slotevenement. 
Er worden twee bijeenkomsten van de klankbordgroep voorzien. 

Beoogd resultaat 
2018 

De inzichten die we samen met de zeven proeftuinen ontwikkelen, 
verspreiden we eind 2018 via een publicatie en een slotconferentie.  

 
 

1.8 Multilingual early childhood education and care for young refugee 
children 

Looptijd:  oktober 2016 – mei 2019 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering:  Ankie Vandekerckhove 
Financiering:  Europese Commissie (Erasmus+) 
 
Doelstelling Kwaliteit verhogen van voorzieningen voor jonge kinderen in de context 

van asiel, onder meer door het verspreiden van inspirerende praktijken en 
het ontwikkelen van werkinstrumenten voor professionals in 
voorzieningen voor jonge kinderen. 

Resultaat 2017 In 2017 werd onderzoek gedaan naar inspirerende praktijken van ECEC-
voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen in de context van asiel. 
Dit liep moeilijker dan verwacht, gezien deze leeftijdsgroep vaak onder 
de radar blijft; structureel beleid en toegang tot (kinderopvang-) 
voorzieningen lijkt vaak te ontbreken. Drempels zijn aanwezig aan beide 
kanten (vb. gebrek aan kennis of vertrouwen bij de ouders) en de 
gezinnen op de vlucht hebben vaak andere prioriteiten. De geplande 
aandacht voor het meest wenselijke taalbeleid is hierdoor naar de 
achtergrond verschoven. Vooraleer daar verder op in te gaan, moeten 
jonge kinderen in de context van asiel namelijk eerst al gebruik maken 
van voorzieningen en dit blijkt niet evident te zijn. 
De projectpartners hadden een werkvergadering in Gent, voorafgaand 
aan de ISSA-conferentie (4-6 oktober 2017), waar we tevens een 
workshop organiseerden rond het thema.  
In dit project kon VBJK ook putten uit het TFIEY-project dat eveneens op 
deze groep focuste. 

Proces 2018 In 2018 wordt een kader ontworpen waarbinnen de verzamelde 
inspirerende praktijken een plek moeten vinden en wordt er onderzoek 
gedaan naar kwaliteitscriteria voor het werken met deze groep. Hierbij 
staan aspecten als werken met meertaligheid en competenties van 
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personeel centraal. Een eerste werkvergadering vindt plaats in 
Cambridge (januari 2018), een tweede volgt in juni in Oslo. Er wordt een 
aanzet gegeven voor beleidsaanbevelingen en de voorbereidingen voor 
de slotconferentie in 2019 worden aangevat. 

Beoogd resultaat 
2018 

Beschrijving inspirerende praktijken en kwaliteitscriteria voor het werken 
met jonge kinderen in de context van asiel.  

 
 

1.9 Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children 

Looptijd:  september 2016 – augustus 2019 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove 
Financiering:  Europese Commissie (Erasmus+) 
 
Doelstelling Samenbrengen van kennis en werkinstrumenten voor professionals om 

hun competenties te verhogen in het omgaan met de groeiende 
diversiteit. 

Resultaat 2017 In dit Erasmus+ project werkt een netwerk van steden samen aan sociale 
inclusie in ECEC in stedelijke context. Het netwerk onderzoekt gedurende 
drie jaar hoe sociale inclusie wordt bevorderd en segregatie wordt 
tegengegaan. Vragen die onder andere in het project gesteld worden 
zijn: Over welke competenties moeten professionals beschikken en hoe 
kunnen de (toekomstige) professionals daartoe worden opgeleid? Hoe 
kunnen gemeentelijke overheden, in samenwerking met het werkveld, 
een pedagogische infrastructuur vormgeven die sociale integratie en 
segregatie voorkomt? Hoe werken pedagogen en leraren met kinderen 
en hun gezinnen? Wat kunnen zij van elkaar leren? Welke professionele 
competenties hebben werkveld en bacheloropleidingen nodig? 
Het project brengt een mix van partners (steden, onderzoekscentra, 
voorzieningen) bij elkaar, met elk hun eigen rol: Hogeschool Amsterdam 
(Nederland), Hogeschool Soborg (Denemarken), stad Ljubljana 
(Slovenië), Pedagoški inštitut (Slovenië), Kleuterschool Hansa Christiana 
Andersena (Slovenië), Ministerie van Jeugd en Onderwijs Berlijn 
(Duitsland), Stad Gent (België), administratie Kind en Jeugd Kopenhagen 
(Denemarken), VBJK (België), Childcare International (Nederland) en 
Kinderdagverblijf Berlijn Zuidwest (Duitsland). In 2017 gebeurde dit in 
Berlijn en in Gent. Tijdens de meetings worden inhoudelijke discussies 
over de visie op sociale inclusie afgewisseld met werkbezoeken aan 
ECEC-voorzieningen met een sterk inclusieverhaal.  
De partners uit de praktijk verzamelden ook illustratief casemateriaal 
over inclusie. VBJK werkte mee aan een literatuuroverzicht over inclusie 
en diversiteit. 

Proces 2018 In 2018 wordt op basis van de cases een competentiekader over omgaan 
met diversiteit verder uitgewerkt, onder meer gebaseerd op CoRe en de 
DECET-principes over omgaan met diversiteit. Daarnaast is VBJK 
betrokken bij de uitwerking van een pedagogisch programma over 
inclusie. 

Beoogd resultaat 
2018 

• competentieprofiel afgewerkt; 
• pedagogisch programma en ondersteunend 

videomateriaal over omgaan met diversiteit. 
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1.10 Transatlantic Forum on Inclusive Early Years – expanding effective 
ECEC Services for Young Refugee Children 

Looptijd:  juli 2016 – september 2017 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove, Jan Peeters & Michel Vandenbroeck 
Financiering:  Koning Boudewijnstichting 
 
Doelstelling Het samenbrengen en bespreken van onderzoeksresultaten en 

praktijkervaringen over werken met gezinnen in de context van asiel en 
deze onder de aandacht brengen van de beleidsverantwoordelijken in 
Europa en de Verenigde Staten.  

Resultaat 2017 Na afloop van de succesvolle reeks conferenties van het TFIEY, kwamen 
betrokken foundations met de suggestie om een bijkomend forum te 
houden rond de specifieke thematiek van asiel en ECEC. Dit mede 
omwille van de toegenomen instroom van asielzoekende gezinnen. 
Opnieuw werden VBJK en MPI als operationele partners aangesproken 
voor de inhoudelijke inbreng en de agenda voor de conferentie, die plaats 
had in Berlijn in september. 
VBJK en MPI verzamelden de nodige informatie over het ECEC-aanbod of 
het gebrek daaraan voor jonge kinderen in de context van asiel, zochten 
gezaghebbende onderzoekers bijeen en verzorgden een stand van zaken 
rond dit thema, zowel in Europa als in de VS. 
Hierbij vond een nuttige kruisbestuiving plaats tussen dit project en het 
Erasmus+-project MyRef. 
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/transatlantic-
forum-on-inclusive-early-years/tfiey-refugee-children-berlin 

 
 
1.11 Summer School on the Role of EC development in promoting Equity 

and Social Inclusion 

Looptijd: mei 2016 - 2019 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters & Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Open Society Foundation  
 
Doelstelling Medewerkers uit beleid en praktijk uit Europa, Azië, Afrika en Amerika 

inspiratie bieden over hoe ECEC kan bijdragen aan een inclusieve 
samenleving.  

Resultaat 2017 Uit 157 kandidaten werden 25 kandidaten geselecteerd uit Europa 
(Albanië, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, 
Hongarije, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) Afrika (Kenia, 
Oeganda, Zuid-Afrika), Azië (Jordanië, India, Kirgizië, Mongolië, Nepal, 
Tajikistan, Turkije, Armenië, Georgië en Oekraine) en Brazilië. De 
achtergrond van de deelnemers was heel verscheiden, onderzoekers, 
beleidsmensen die voor nationale of internationale organisaties werkten 
(UNICEF, Wereldbank), anderen werkten voor Internationale 
Foundations of NGO’s (OSF, Save the Children, Queen Rania Foundation, 
Aga Kahn Foundation, Step by Step …). De Summer Course ging door in 

http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/transatlantic-forum-on-inclusive-early-years/tfiey-refugee-children-berlin
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/transatlantic-forum-on-inclusive-early-years/tfiey-refugee-children-berlin


 
 

| Werkingsverslag 2017 – werkingsplan 2018 | 22 |  
 

the Eastern European University van Boedapest van 10 tot 15 juli. 
Volgende thema’s stonden centraal in de Summer Course: het European 
Quality Framework en de aanbevelingen van de zeven Transatlantic 
Forums on Inclusive EarlyYears. Naast Jan Peeters en Ankie 
Vandekerckhove waren er nog vijf experten over Equity and Social 
Inclusion aanwezig om over dit onderwerp in discussie te gaan met 25 
deelnemers: Prof Paul Leseman (promoter CARE, 7th framework 
onderzoek Europese Commissie), dr. Margy Whalley (Pen Green Centre 
UK), dr. Nora Milotay (onderzoeksinstituut Europees Parlement), Zorica 
Trikic (ISSA) en dr. Adrian Marsh (REYN Network). 
Er werd voor deze cursus een reeks van documenten en films verzameld 
(TFIEY, artikels en materialen van VBJK en van de externe cursusgevers) 
die door de deelnemers bijzonder gesmaakt werden omdat ze deze 
materialen in hun eigen land kunnen gebruiken. Er werd een app voor de 
Summer Course geïnstalleerd en hierop verschenen heel wat positieve 
reacties op de cursus. De cursus werd achteraf door de deelnemers en 
OSF (initiatiefnemer en sponsor) zeer gunstig geëvalueerd (3,7 op schaal 
van 4).  

Proces 2018 OSF wil gezien de positieve feedback van de deelnemers deze Summer 
Course in 2019 opnieuw inrichten en vroeg aan Jan Peeters en Ankie 
Vandekerckhove om dit opnieuw te organiseren in de zomer van 2019. 
OSF stelde voor aan Jan Peeters om op basis van de teksten van de 
cursus een boek samen te stellen. Uitgeverij Routledge, die haar boeken 
over de gehele wereld verspreid, is geïnteresseerd. De voorbereiding van 
het boek zal gebeuren in 2018 en het zal verschijnen in het voorjaar van 
2019.  

Beoogd resultaat 
2018 

Er wordt een selectie gemaakt van auteurs en teksten voor het boek. De 
auteurs van de geselecteerde artikels die op de cursus werden gebruikt, 
worden gecontacteerd en er wordt gevraagd om hun teksten up-to-date 
te maken.  

 
 

2 Samenwerking en integratie … waar kinderen en gezinnen 
beter van worden 

 

2.1 Huis van het Kind In-Zicht 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie: Hester Hulpia 
Projectuitvoering: Hester Hulpia & Liesbeth Lambert 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling In samenwerking met partners, samenwerkingsverbanden zoals de 

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 2017 2017 stond in het teken van het finaliseren van de publicatie Huis van het 
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Kind In-Zicht.  
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 twee grote delen. In deel 1 staan 
we stil bij de kern van de HvhK en de achterliggende visie. In het tweede 
deel gaan we dieper in op hoe een samenwerkingsverband binnen een 
HvhK kan opgebouwd worden. De publicatie wordt doorspekt met 
praktijkverhalen. 
De publicatie werd reeds via verschillende kanalen bekendgemaakt. 
Onder meer was er een voorleessessie op het EXPOO-congres en 
verscheen er een inspiratieprikkel van ’t Opzet over de Huizen van het 
Kind.  

Proces 2018 In samenwerking met EXPOO blijven we de uitbouw van 
samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind in Vlaanderen 
ondersteunen. Meer specifiek bekijken we samen met EXPOO hoe VBJK 
de inzichten uit de publicatie Huis van het Kind In-Zicht en andere 
projecten (bijvoorbeeld INTESYS) kan delen met de ondersteuningspool 
die Kind en Gezin momenteel uitbouwt. Afhankelijk van de 
ontwikkelingsnoden van de ondersteuningspool wordt in overleg met 
EXPOO bepaald hoe dit kan gebeuren. 
Samen met EXPOO richten we een lees- en discussiegroep op met onder 
andere medewerkers van Kind en Gezin en VBJK. We gebruiken de 
publicatie Huis van het Kind In-Zicht als vertrekpunt om uit te wisselen en 
samen visie en taal (verder) te ontwikkelen. Hoe begrijpen de 
deelnemers een Huis van het Kind? Waar liggen interessante 
verschilpunten? Welke ervaringen spelen hierin mee?  
Daarnaast ondernemen we verder actie om de publicatie Huis van het 
Kind In-Zicht ruimer bekend te maken en te verspreiden.  

Beoogd resultaat 
2018 

Blijvend inzetten op de kennisverwerving over 
samenwerkingsverbanden zoals de Huizen van het Kind. 

 
 

2.2 Huis van het Kind Brussel 

Looptijd: 2012 – juni 2017 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Liesbeth Lambert & Fien Lannoye (VCOK) 
Financiering: HvhK Brussel 
 
Doelstelling De ontwikkeling van de lokale teams Huis van het Kind Brussel 

ondersteunen in hun groei naar een netwerk waarbinnen verschillende 
organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en 
afgestemd aanbod ter ondersteuning van Brusselse (aanstaande) 
gezinnen met kinderen en jongeren. 
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Resultaat 2017 VBJK bood ondersteuning bij de opstart van de lokale teams HvhK 
Brussel. Als start organiseerde vzw Huis van het Kind - Ket in Brussel 
regionale opstartdagen om organisaties te informeren over de werking 
van het Huis van het Kind Brussel en de opdracht van de lokale teams. 
VBJK ondersteunde vijf teams op maat bij het uitwerken van een eigen 
actieplan. In het najaar wierf de vzw een eigen procesbegeleider aan die 
de werking van de lokale teams zal opvolgen en ondersteunen. VBJK 
bood ondersteuning bij de opstart en inwerking van de procesbegeleider.  

 
 

2.3 KOALA, Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding 
in combinatie met kinderopvang met een plussubsidie 

Looptijd: januari 2018 – 2028 
Projectcoördinatie: Kind en Gezin 
Projectuitvoering: Kind en Gezin met ondersteuning van Veerle Vervaet & Liesbeth Lambert 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin  
 
Doelstelling De maatschappelijke participatie van gezinnen verhogen via het 

realiseren van een samenwerkingsverband van basisvoorzieningen voor 
aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar. 

Proces 2018 Vanaf januari 2018 gaan in Vlaanderen en Brussel achttien KOALA 
projecten van start. De bedoeling is om een structureel aanbod te creëren 
voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar. 
Er kon zowel subsidie voor extra kinderopvangplaatsen met plussubsidie 
aangevraagd worden als subsidie voor kind- en ouderactiviteiten, ofwel 
een combinatie van beide. KOALA wil ouders en kinderen samenbrengen 
binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte 
groepsactiviteiten, taalstimulering/oefenkansen Nederlands en 
kinderopvang binnen één setting. 
Het aanbod richt zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen en wil de 
volgende doelstellingen realiseren:  

• ouders ondersteunen in zorg en opvoeding; 
• ontwikkelingskansen van kinderen verhogen in de verschillende 

ervaringsgebieden; 
• maatschappelijke participatie van gezinnen faciliteren (verbinden 

tussen mensen + verbreden van mogelijkheden); 
• moeders en vaders versterken; 
• bij meertalige gezinnen Nederlands oefenen met respect voor de 

thuistalen. 
In de oproep werd meegegeven dat er een begeleidingstraject voorzien 
wordt voor alle geselecteerde KOALA’s, gezien het innovatieve karakter. 
Zij nemen hier verplicht aan deel. De focus ligt op ervaringsuitwisseling 
en het opvolgen van monitoring en impactmeting. 
 
Er worden hierbij linken gelegd met de bestaande intervisietrajecten 
‘Sociale functie kinderopvang’ (Kind en Gezin samen met VBJK) en 
‘Kleine kinderen, Grote kansen - Samen evalueren voor meer impact in de 
strijd tegen kinderarmoede’(KBS). De bestaande expertise wordt op die 
manier samengebracht en voortdurend verder ontwikkeld in 
verschillende richtingen.  
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Op 8 maart wordt gestart met een inspirerende Kick-off. 
Nadien worden inhoudelijk inspirerende samenkomsten aangeboden. 
De Koalagroepen zullen verder individueel gecoacht worden door 
partners KBS-project ‘Samen evalueren voor meer impact in de strijd 
tegen kinderarmoede’. 

Beoogd resultaat 
2018 

Kind en Gezin inhoudelijk ondersteunen bij de opstart van dit innovatieve 
aanbod. 

 

2.4 Integrated working in ECEC: leren van andere landen 

Looptijd: Doorlopend 
Projectcoördinatie: Hester Hulpia 
Projectuitvoering: Hester Hulpia 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin, ISSA, Europese Commissie DG 

Education and Culture. 
 
Doelstelling Kennisverwerving en expertisedeling over geïntegreerd werken, zowel 

nationaal als internationaal.  
Resultaat 2017 In 2017 dacht VBJK na, in samenwerking met EXPOO en Kind en Gezin, 

over de uitbouw van een internationaal netwerk over geïntegreerd 
werken. Dit resulteerde in de preconference ‘Integrated services in the 
early years – towards an international platform for exchange’, aansluitend 
bij de ISSA conferentie (3/10/2017). 

Op deze preconference was er plaats voor:  
• studiebezoeken aan twee Gentse Inloopteams (De 

Sloep en ILT Brugse Poort), Huis van het Kind (Villa 
Tuur Destelbergen), wijkgezondheidscentrum 
Ledeberg, Opvoedingswinkel Gent; 

• inspiratie uit Canada, Slovenië, Nederland en Finland; 
• expertise-uitwisseling over geïntegreerd werken.  

In totaal waren er een 70-tal inschrijvingen voor deze dag, met 
inschrijvingen van zowel praktijk als beleidsmedewerkers van over de 
hele wereld.  

Proces 2018 In 2018 worden stappen gezet om het internationaal netwerk verder uit 
te bouwen. 
Hiervoor kunnen we gebruik maken van de NESET II-studie die VBJK in 
2018 uitvoert. VBJK werkt– in opdracht van Europese Commissie, DG 
Education and Culture – aan een rapport over integrated approaches in 
ECEC. In deze studie wordt verder gebouwd op het INTESYS-project (zie 
verder). In deze studie worden er casestudies uitgewerkt van 
verschillende systemen van geïntegreerd werken in verschillende EU-
landen met elk een verschillende politieke context (zoals Newry in 
Northern Ireland; De Sloep in Gent; Slovenïe).  
Deze casestudies bieden input om na te gaan welke landen/praktijken 
interessant zijn voor Vlaanderen om uit te wisselen.  
De NESET II-studie zal resulteren in een samenvattend rapport dat wordt 
voorgesteld op een studiedag georganiseerd door DG E&C.  

VBJK verkent i.s.m. Kind en Gezin/EXPOO mogelijkheden voor 
internationale uitwisseling voor praktijk en beleid (o.a. ondersteuning 
bieden bij uitwerking Eramus+ KA2 project). 
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Beoogd resultaat 
2018 

• rapport over integrated approaches in ECEC met 
casestudies uit verschillende EU landen; 

• presentatie rapport op de studiedag georganiseerd door 
DG E&C; 

 
 

2.5 Ondersteunen beleidsontwikkelingen opvang en vrije tijd van 
schoolkinderen 

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

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

Resultaat 2017 In 2017 werden enkele acties ondernomen ter opvolging en 
ondersteuning van (beleids-) ontwikkelingen over de toekomst van 
opvang en vrije tijd van schoolkinderen in Vlaanderen. 

Voor KIDDO en in het kader van de stage van Inne Hemeryck 
interviewden we Katrien Verhegge over de toekomst van het opvang- en 
vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen. Het interview resulteerde in een 
artikel voor KIDDO:  

Hemeryck, I. Peleman, B. (2017). Hoe ziet de buitenschoolse 
opvang er in de toekomst uit? Nieuwe dromen en plannen voor 
de vrije tijd van schoolgaande kinderen. KIDDO (4): 28-29. 

Brecht Peleman en Caroline Boudry namen afwisselend deel aan de 
stuurgroep van HOP UP, een project van KIKO (onderdeel van SPK VZW). 
In dat project wil men een modulaire kwalitatieve speelomgeving voor 
kinderen ontwikkelen, die kan worden ingezet in verschillende contexten 
waar kinderen buiten schooltijd worden opgevangen. 

Brecht Peleman nam deel aan de expertengroep over Buiten Spelen, 
georganiseerd door Kind en Gezin. De inhoudelijke inbreng vertrok 
vanuit verschillende VBJK-projecten over schoolkinderopvang.  

Proces 2018 Waar nodig zal advies en input worden geleverd in functie van de nieuwe 
regelgeving.  
 
Onder meer via het VGC-onderzoek (zie verder) verkennen we 
mogelijkheden om binnen een regelluw kader over verschillende 
sectoren heen te investeren in een kwaliteitsvolle begeleiding van 
schoolgaande kinderen.  

Beoogd resultaat 
2018 

• verspreiding en disseminatie van de resultaten uit het onderzoek 
‘Schoolkinderen en hun opvang, wat leren ze ons over kwaliteit?’ 
en de ervaringen uit de begeleiding van de Brusselse 
Nederlandstalige IBO’s (nest en web); 

• advies en input op overlegmomenten over een nieuw concept 
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voor schoolkinderopvang; 
 
 

2.6 Participatief onderzoekstraject: Kinderen als onderzoekers 

Looptijd: januari 2018 – maart 2019 
Projectcoördinatie: Brecht Peleman & Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Fien Lannoye, Caroline Boudry, Ankie Vandekerckhove & Brecht 

Peleman 
Financiering: VGC – Gezin  
 
Doelstelling Beleidsadvies verlenen aan VGC – Gezin over de toekomstige organisatie 

van het Brusselse opvang- en vrije tijdsaanbod voor schoolgaande 
kinderen.  
Via een participatief onderzoekstraject wordt het perspectief van 
kinderen, ouders en Brusselse sleutelfiguren op het huidige opvang- en 
vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen in beeld gebracht.  
De kernvraag van het onderzoek is hoe kinderen en ouders het huidige 
aanbod ervaren. Meer specifiek: 

• Wat zijn hun concrete ervaringen met het aanbod? Wat 
vinden ze daarin belangrijk? Wat ervaren zij als kwalitatief? 
Wat ontbreken ze?  

• Welke trajecten doorlopen zij? Waar maken zij wel/geen 
gebruik van? Waarom wel/niet? Hoe ervaren zij dit? En wat 
leert ons dit over versnippering en integratie? 

Resultaat 2017 In het najaar van 2017 vonden gesprekken met VGC – Gezin plaats en 
werden concrete mogelijkheden verkend omtrent een zinvol 
onderzoeksproject dat een meerwaarde zou betekenen ten opzichte van 
vorige (onderzoeks-)projecten. Tevens werd een stand van zaken 
gemaakt van de opvang en vrije tijd in Brussel, aan de hand van 
beschikbaar recent onderzoeksmateriaal en beleidsrapporten. 

Gezien het innoverende karakter van het onderzoek, vond daarnaast ook 
overleg plaats met externe experten in kwalitatieve en participatieve 
onderzoeksmethoden. Dit was zinvol in functie van het scherpstellen van 
de onderzoeksfocus, mogelijkheden en beperkingen. 

Deze voorbereidende fase leidde ten slotte tot een onderzoeksvoorstel 
dat werd ingediend bij VGC – Gezin en waarvan het eerste luik integraal 
werd goedgekeurd door het collegebestuur. 

Proces 2018 Het onderzoekstraject omvat verschillende fasen: 

1 Voorbereiding (januari – maart) 
2 Bevraging perspectief kinderen (april – juni) 
3 1e dataverwerking (juni – augustus) 
4 Bevraging perspectief ouders (september – oktober) 
5 2e dataverwerking (oktober – november) 
6 Bevraging perspectief sleutelfiguren (november) 
7 3e dataverwerking en rapportering (december – maart ’19) 

Het onderzoeksproject is innovatief in die zin dat het vertrekt vanuit het 
perspectief van kinderen, dat in beeld wordt gebracht via een eigen 
uitgewerkte onderzoeksvraag. Concreet stellen we twee groepen samen 
van zes tot acht kinderen uit verschillende Brusselse IBO’s. In deze 
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groepen worden de kinderen zelf onderzoeker. Onder begeleiding van 
twee onderzoekers en begeleiders uit de betrokken IBO’s werken zij een 
onderzoeksvraag uit binnen het ruime thema van hun eigen opvang en 
vrije tijd. De kinderen trekken op onderzoek uit en verzamelen ‘data’ op 
velerlei creatieve manieren. Geïnspireerd door de ‘Mosaïc Approach’ 
(Clark & Moss, 2005) brengen de onderzoekers samen met de kinderen 
het onderzoeksmateriaal bijeen in een soort ‘collage’ van het materiaal. 

Met deze ‘collage’ stappen we naar ouders. We stellen twee 
focusgroepen van ouders samen waarin we met hen in gesprek gaan over 
hoe zij het opvang- en vrijetijdsaanbod van hun kinderen ervaren. We 
beroepen ons op de ‘video elicitation method’ (Tobin & Hsueh, 2007) en 
gebruiken de collage van het onderzoeksmateriaal van de kinderen als 
vertrekpunt voor het gesprek met de ouders. Visuele materialen (foto’s, 
filmpjes, uitspraken …) zijn immers een krachtig middel om oprechte, 
spontane reacties bij mensen op te roepen. Daarna gaan we in op hun 
eigen ervaring over opvang en vrije tijd. Hoe ervaren ouders het aanbod? 
Welke positieve zaken/knelpunten ervaren ze? Hoe zien zij de afstemming 
tussen opvang en vrije tijd? 

Daarna organiseren we een bijeenkomst (reflectiedag) met Brusselse 
sleutelfiguren. Opnieuw wordt vertrokken van het materiaal verkregen 
uit het traject met kinderen en ouders. De doelstelling is om samen te 
reflecteren over de bevindingen uit de focusgroepen met kinderen en 
ouders en deze af te toetsen aan hun ervaringen in het werkveld. 
Concreet zullen we met deze groep ook op zoek gaan naar 
beleidsaanbevelingen die inspirerend kunnen zijn voor de regierol die 
VGC in de toekomst zal opnemen in het Brusselse opvang- en 
vrijetijdsaanbod.  

Beoogd resultaat 
2018 

• organisatie en begeleiding van drie tot vier bijeenkomsten 
met de twee groepen kinderen; 

• organisatie en begeleiding van twee focusgroepen met 
ouders; 

• organisatie en begeleiding van een reflectiedag met 
Brusselse sleutelfiguren; 

• een beeldend verslag van het onderzoek met kinderen; 
• een eerste verwerking van de triangulatie van het 

onderzoeksmateriaal. 
 
 
2.7 INTESYS, Together supporting vulnerable children through 

integrated early childhood services  

Looptijd:  december 2016 – november 2018, verlengd tot mei 2019 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Hester Hulpia, Liesbeth Lambert en Ankie Vandekerckhove 
Financiering:  Europese Commissie (Erasmus+, via Koning Boudewijnstichting; 

projectleider) 
 
Doelstelling Centraal in het project staat het verbeteren van de toegankelijkheid en 

de kwaliteit van basisvoorzieningen voor kinderen en gezinnen in een 
maatschappelijk kwetsbare positie. Dit door te streven naar meer 
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geïntegreerd werken en samenwerking tussen ECEC en 
gezinsondersteunende diensten, een meer holistische aanpak naar 
kinderen toe en het uitbouwen van een krachtig partnerschap met de 
ouders. Voor alle info, zie http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-
childhood/intesys. 

Resultaat 2017 VBJK participeert als partner aan dit internationale project, getrokken 
door de Koning Boudewijnstichting. Pilootprojecten werden intussen 
opgestart in België (Brussel), Italië, Slovenië en Portugal.  
Na een literatuuronderzoek en stand van zaken in 2016, werd in 2017 
vooral ingezet op de pilootprojecten. Voor Brussel zijn dat er twee: Huis 
van het Kind Brussel en RCE (Réseau Coordination Enfance) aan 
Franstalige kant.  
In beide pilootprojecten gaat het niet zozeer om het uitbouwen van een 
volledig nieuw initiatief, dan wel om het verdiepen van samenwerking die 
reeds lopend is.  

Acties Huis van het Kind Brussel:  
HvhK Brussel koos om te werken met verschillende lokale teams. 
Een procesbegeleider ondersteunt de uitbouw van de lokale 
teams. In overleg met de procesbegeleider, worden thematische 
intervisies en inspirerende bezoeken georganiseerd die de lokale 
teams kunnen inspireren in hun ontwikkeling. In 2017 werd een 
themaintervisie georganiseerd over participatief werken. Dit 
resulteerde in een inspiratiebundel over participatief werken.  
Daarnaast documenteert VBJK de ontwikkeling van de lokale 
teams en ruimer de ontwikkeling van het HvhK in Brussel. We 
voeren hiertoe focusgesprekken met diverse betrokkenen om de 
voortgang, knelpunten en krachten van het HvhK Brussel-verhaal 
in kaart te brengen. In 2017 werden in totaal tien personen 
betrokken in deze gesprekken. In 2018 zullen er follow-
upgesprekken zijn.  

Acties RCE: aan Franstalige kant wordt gewerkt aan de linken 
tussen kinderopvang, kleuteronderwijs en buitenschoolse opvang 
en wordt ingezet op strategieën om transities daartussen vlotter 
te doen verlopen. (Voor de begeleiding van de Franstalige pilot 
werd Joëlle Mottin, RIEPP, deeltijds aangeworven) 

In maart 2017 organiseerden we ook een kick-off dag voor beide 
pilootprojecten en organisaties uit de ruime gezinsondersteunende 
sector. Daarnaast werkte VBJK mee aan de toolkit die binnen het 
INTESYS-project wordt geschreven (http://www.europe-
kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/toolkit). 

Proces 2018 In 2018 ligt de focus op het verder ondersteunen en opvolgen van de 
‘pilootprojecten’. Zowel de partners binnen het Huis van het Kind Brussel 
als RCE ondernemen initiatieven om de dienstverlening voor gezinnen 
beter af te stemmen, en op een meer geïntegreerde manier te 
organiseren. Toegankelijkheid voor maatschappelijk kwetsbare groepen 
is voor beiden een belangrijke doelstelling. 
Beide projecten zullen op hun beurt relevante info bieden om te 
verwerken in zowel de op te stellen beleidsaanbevelingen als de 
afwerking van de toolkit. 
In de loop van 2018 wordt een tweede rondetafelconferentie voor de 

http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/toolkit
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/toolkit
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Belgische pilots georganiseerd en wordt er gestart met de voorbereiding 
van de slotconferentie (2019).  

Beoogd resultaat 
2018 

• Toolkit over geïntegreerd samenwerken afgewerkt. 

 

3 Een pedagogisch project voor 0 tot 12 jaar  
 

3.1 Ontwikkelen en verspreiden van pedagogische materialen 

Looptijd: Doorlopend 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling VBJK ontwikkelt pedagogische materialen met als doelstelling 

professionals te inspireren en te ondersteunen in het werken met (jonge) 
kinderen en hun gezinnen.  

Resultaat 2017 In 2017 brachten we verschillende pedagogische materialen uit voor de 
opleiding en professionele ontwikkeling van medewerkers kinderopvang, 
kleuteronderwijs en andere basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge 
kinderen.  

• Ubuntu: een film over buurtgerichte kinderopvang 
(Caroline Boudry & Ellen Rutgeerts) 

• Ontmoeten is simpel… maar niet altijd makkelijk: een boek 
met een theoretisch kader en concrete handvatten om het 
kleine ontmoeten in de eigen organisatie vorm te geven 
(Naomi Geens, Inne Hemeryck & Liesbeth Lambert).  

• Over de Streep: een film met praktijkverhalen over een 
goede start in de kleuterklas (Caroline Boudry, Brecht 
Peleman).  

• Huis van het Kind In-Zicht: een handleiding voor 
preventieve gezinsondersteuning (Hester Hulpia, Liesbeth 
Lambert & Ellen Rutgeerts).  

• KIDDO-artikels over pedagogische thema’s. 
 

Proces 2018 De voorbije jaren werden er verschillende pedagogische materialen 
ontwikkeld om te gebruiken in opleidingen en de professionele 
ontwikkeling van medewerkers kinderopvang, kleuteronderwijs en 
andere basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen. We stellen 
vast dat deze materialen nog onvoldoende gekend en gebruikt worden. 

Daarnaast zijn er ook ‘oudere’ pedagogische materialen die inhoudelijk 
nog steeds actueel zijn. Enkele voorbeelden: het boek Documenteren voor 
jonge kinderen, de film Het verhaal van taal, het boek Gepeuter, de film 
Knopjesman over de buitenschoolse opvang … 

We kiezen ervoor om in 2018 niet in te zetten op de ontwikkeling van 
nieuwe materialen, maar voornamelijk te investeren in acties om de 
bestaande materialen breder bekend te maken.  

We zullen voor verschillende doelgroepen verschillende kanalen 
gebruiken, online en offline. We starten intern een werkgroep om over 
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allerlei mogelijke kanalen te brainstormen en polsen hiervoor ook bij de 
KIDDO-redactieraad: de leden hiervan kennen de verschillende 
doelgroepen en kunnen zinvolle suggesties doen.  

De pistes waar we nu al aan denken zijn:  
• online samenwerking met partners: zoals de 

inspiratieprikkels van ’t Opzet, de website van Kleine 
Kinderen, Grote Kansen, andere nieuwsbrieven …; 

• offline samenwerking met partners: materialen opnemen 
in vormingen en pedagogische coaching, met onze 
materialen bijdragen aan lerende netwerken, studiedagen, 
regiodagen …, 

• we zoeken telkens de koppeling met referentiekaders die 
voor de gebruiker relevant zijn, bijvoorbeeld het 
pedagogische raamwerk en het nieuwe zelfevaluatie-
instrument voor de kinderopvang van baby’s en peuters, 
ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs, de actuele 
thema’s van Kind en Gezin, enzovoort. 

 
Tenslotte wordt in 2018 (aanvankelijk gepland in 2017) de 
handleiding bij de DVD Dat lust ik héél héél graag uitgewerkt en 
online gepubliceerd.  

Beoogd resultaat 
2018 

Verhoogde kennis en gebruik van pedagogische materialen van VBJK 
door medewerkers in de kinderopvang (0 tot 12 jaar), de preventieve 
gezinsondersteuning en het kleuteronderwijs.  

 
 

3.2 KIDDO 

Looptijd: doorlopend 
Projectcoördinatie 
en uitvoering: 

Ellen Rutgeerts 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin (coördinatie) en SWP Uitgeverij 
(redactionele uitgaven) 

 
Doelstelling De professionaliteit van de medewerkers kinderopvang verhogen via een 

vlot leesbaar en inhoudelijk sterk tijdschrift. 
Resultaat 2017 KIDDO wil hét pedagogische vakblad zijn en blijven. Het tijdschrift is er 

voor medewerkers van de gezins- en groepsopvang van baby’s en 
peuters, voor de medewerkers van de opvang van schoolgaande 
kinderen, medewerkers van de preventieve gezinsondersteuning en 
medewerkers die inzetten op de transitie naar het kleuteronderwijs.  
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 2017 publiceerde KIDDO zes reguliere nummers met daarin ook 
aandacht voor De Week van de Opvoeding, buiten spelen en MeMoQ.  

Rubrieken:  
• Voortzetten van bestaande rubrieken: Welkom, Op de 

cover, Nieuws & Agenda, Okiddo 0-4, Okiddo 4-12, 



 
 

| Werkingsverslag 2017 – werkingsplan 2018 | 32 |  
 

kinderboekenrecensies, Op de plank en de pedagogische 
artikelen.  

• High Five werd “Op de koffie bij…”: een portret van iemand 
die in de kinderopvang, het kleuteronderwijs of de 
preventieve gezinsondersteuning werkt.  

• De reeks “Baby’s en …” werd een muziekpagina van de 
Nederlandse redactie (dus niet afwisselend).  

• De Vlaamse redactie verzorgde dan weer permanent (en 
dus ook niet afwisselend) de rubriek “Vraag & Antwoord” 
(de vroegere Waarom? Daarom!) 

De special richtte zich op medewerkers van de buitenschoolse opvang: 
een bundeling Okiddo-activiteiten en twee pedagogische artikels over 
wennen in de buitenschoolse opvang en het perspectief van kinderen in 
de buitenschoolse opvang. 

Proces 2018 In samenwerking met SWP Uitgeverij zal VBJK opnieuw zes nummers 
van KIDDO uitbrengen, in full colour met telkens 40 à 44 pagina’s. 

Er zal aandacht zijn voor het nieuwe zelfevaluatie-instrument en de 
nieuwe aanpak van Zorginspectie. Het thema ‘Kunst voor de 
allerkleinsten’ (KIDDOdag 2018) komt in het najaar uitgebreid aan bod. 
Verder volgt KIDDO de evoluties in de opvang van schoolgaande 
kinderen en de gezinsondersteuning.  

Geplande rubriekswijzingen: 
• Deze rubrieken worden voorgezet: Welkom, Op de cover, 

Op de koffie, Op de plank, nieuws & agenda, Okiddo 0-4, 
Okiddo 4-12, kinderboekenrecensies en de pedagogische 
artikelen.  

• De muziekrubriek uit Nederland wordt afgeschaft, hierdoor 
krijgt ‘Op de plank’, de rubriek voor vakliteratuur, meer 
ruimte.  

Voor de samenstelling van de redactieraad is ingezet op een betere 
vertegenwoordiging van de verschillende domeinen waarin VBJK actief 
is: kinderopvang van baby’s en peuters (groepsopvang en gezinsopvang), 
kleuteronderwijs, opvang van schoolgaande kinderen en preventieve 
gezinsonderwijs.  
 
De evaluatieoefening die de Vlaamse redactieraad van KIDDO al in 2016 
opstartte is inhoudelijk rond. Het KIDDO-tijdschrift bevindt zich nu in een 
andere context dan van waaruit KIDO/KIDDO vertrokken is. Bij de 
verkenning naar een eventuele digitalisering van KIDDO waren de eerste 
prioriteiten een nieuwe website voor VBJK en aanwezigheid op sociale 
media. Deze kanalen zijn succesvol en ook verschillende 
partnerorganisaties geven aan dat KIDDO in de toekomst beter digitaal 
kan gaan. Verschillende argumenten spelen een rol, het belangrijkste is 
een groter bereik. Het grootste bezwaar is van financiële aard: als KIDDO 
digitaal gaat, vallen de redactionele inkomsten van SWP Uitgeverij weg. 
Hierdoor is het momenteel financieel niet haalbaar om een gelijkwaardig 
alternatief online aan te bieden. We blijven op dit moment dan ook 
kiezen voor een papieren magazine.  

Beoogd resultaat 
2018 

• zes reguliere nummers en een special, uitgegeven in 
samenwerking met SWP Uitgeverij. 
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3.3 KIDDOdagen  

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

Annelies Roelandt (VCOK) 
Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin (voor personele inzet VBJK), 

departement Cultuur en deelnemersbijdragen  
 
Doelstelling Kinderbegeleiders en leidinggevenden, ouders, studenten en docenten 

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

Resultaat 2017 KIDDOdag richt zich traditioneel tot kinderbegeleiders. De laatste jaren 
merken we een evolutie: steeds meer deelnemers werken in het 
middenkader van kinderopvang. Het aantal PTO-medewerkers, PJK-
studenten, leidinggevenden … groeit. In 2017 wilden we opnieuw meer 
kinderbegeleiders bereiken. Dit deden we door het thema, de 
communicatiekanalen en de vorm meer op het doelpubliek af te 
stemmen.  

Thema: De KIDDOdag was verbonden aan de speciale uitgave van 
KIDDO: een bundeling van Okiddo’s, pedagogische activiteiten voor 
jonge kinderen in groep (0-3 jaar). De titel van KIDDOdag luidde ‘Spelen? 
Kinderspel!’ Waarom is spel zo belangrijk? Wat zijn goede pedagogische 
activiteiten? Kun je inspelen op de signalen van kinderen en tegelijk een 
en ander voorbereiden? Hoe werk je met de verschillende 
ervaringsgebieden?  

Het antwoord op deze vragen kwam van creatieve sprekers en concrete 
doeners. Begeleiders in de kinderopvang konden zich laten inspireren 
door tastbare praktijkverhalen, veel beeldmateriaal, materialen waarmee 
ze zelf kunnen experimenteren en nog veel meer. Het werd een speelse 
KIDDOdag, met veel actie. 

Communicatie: Met een poster in het middengedeelte van KIDDO die 
leidinggevenden in het teamlokaal konden uithangen, spraken we 
kinderbegeleiders meer rechtstreeks aan. Ook via de vormingen van 
VCOK enthousiasmeerden we kinderbegeleiders voor KIDDOdag.  

Uit de deelnemersprofielen blijkt alvast dat we met deze KIDDOdag 
opnieuw veel kinderbegeleiders bereikten. Iets meer dan de helft van de 
deelnemers waren kinderbegeleiders uit gezinsopvang (8) en 
groepsopvang (102). Uit de evaluaties blijkt dat zij de dag positief ervaren 
hebben (zie ook deel 2, evenementen). 

Vorm: Tijdens de week haalt KIDDOdag nog steeds veel deelnemers, 
maar op zaterdag lukt dat niet meer. Organisatoren uit de voormalige 
zelfstandige sector (groepsopvang en gezinsopvang) hoeven immers niet 
langer twaalf vormingsuren per jaar te volgen én er is voor deze 
organisaties ook veel andere pedagogische ondersteuning. Omdat 
KIDDOdag niettemin een interessant programma heeft, zochten we in 
2017 een andere vorm om dit te kunnen blijven aanbieden. In het najaar 
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zouden we van de centrale KIDDOdag een “best of” aanbieden.  

Dit verschuift naar het voorjaar 2018: we organiseren op twee 
zaterdagvoormiddagen een ‘ontbijt met programma’. Dit KIDDO-ontbijt 
gaat door op zaterdag 24 maart in Gent en zaterdag 21 april in Roeselare. 
De uitnodiging en communicatie gebeuren in samenwerking met de 
pedagogische en taalondersteuners van VCOK-Knisper. Als deze meer 
lokale formule goed aanslaat, willen we op termijn kijken of we dit 
(alternerend) kunnen uitbreiden naar heel Vlaanderen, in samenwerking 
met andere pedagogische en taalondersteunende organisaties die 
regionaal kunnen helpen om een goed bereik te hebben.  

Proces 2018 KIDDOdag 2018 wordt een speciale editie. Op initiatief van departement 
Cultuur en op vraag van Kind en Gezin werken we mee aan een studiedag 
over het thema ‘cultuur voor de allerkleinsten’. Samen met deze twee 
departementen werkt VBJK sinds 2017 aan een voorbereidend traject: we 
betrekken hierbij verschillende partners uit de sectoren welzijn en 
cultuur.  
VBJK heeft in dit traject en bij de samenstelling van het programma extra 
aandacht voor de noden van basisorganisaties die met jonge kinderen 
werken: denk aan de Huizen van het Kind en kinderopvang voor baby’s 
en peuters.  
De studiedag wordt gepland in najaar 2018. We mikken op 300 
deelnemers: een 200-tal uit kinderopvang en gezinsondersteuning, een 
100-tal uit cultuur. 

De studiedag heeft drie doelstellingen:  
1 Ontmoeting: het cultuur-educatieve aanbod voor 0 tot 3-

jarigen stimuleren door de kloof tussen vraag en aanbod te 
helpen dichten.  

2 Inspireren: goede praktijken zichtbaar maken, specifiek de 
praktijken met sterke samenwerking tussen kinderopvang 
en cultuur.  

3 Sensibiliseren: opvoeders én cultuurmensen vertellen over 
de belangrijke plek die cultuur heeft in de exploratiedrang 
van jonge kinderen.  

Deze doelstellingen vormen de rode draad voor de samenstelling van een 
gevarieerd programma, met plenaire voorstellingen en lezingen, 
interactieve workshops, rondetafelconferenties, good practices, ateliers, 
een markt … Verschillende partners uit de sectoren welzijn en cultuur 
geven input voor dit programma, VBJK bewaakt het KIDDO-karakter van 
het geheel zodat ook begeleiders die rechtstreeks met jonge kinderen en 
gezinnen werken op deze studiedag inspiratie en ook een goede dosis 
motivatie krijgen om (meer) aan cultuur te doen.  

Beoogd resultaat 
2018 

• In het voorjaar evalueren we het experiment met de 
KIDDO-ontbijtsessies. 

• In het najaar nemen een 200-tal deelnemers uit 
kinderopvang en gezinsondersteuning deel aan ‘Cultuur 
voor de allerjongsten’. 
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3.4 PhD onderzoek – Conceptualiseringen van zorg en educatie  

Looptijd: februari 2012 – december 2016; disseminatie in 2017 – 2018 
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) en het Europese Kwaliteitskader (EQF) over de integratie 
van zorg en leren (educare) in voorzieningen voor jonge kinderen 
door onder andere in te zetten op een warme en inclusieve 
overgang tussen opvang/thuis en onderwijs. In dit onderzoek wordt 
meer specifiek gefocust op de betekenisverleningen van ouders en 
kinderbegeleid(st)ers/kleuterleid(st)ers. 

Resultaat 2017 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 werd nagegaan hoe 
de zorgarbeid en pedagogische taken in de praktijk vorm krijgen bij de 
jongste kleuters (21/2-4 jaar). Welke betekenis verlenen het beleid, de 
verschillende professionele groepen en de ouders aan ECEC? In welke 
mate hebben impliciete kindbeelden en de organisatie van zorg en 
educatie een invloed op de toegankelijkheid van de kleuterschool voor 
gezinnen die tot de doelgroepen behoren van programma’s voor 
kleuterparticipatie? 

In 2017 lag de focus op het schrijven van het finale proefschrift op basis 
van de verzamelde data en het succesvol verdedigen van het proefschrift 
op 19/06/2017. Tijdens deze verdediging werden stakeholders uit welzijn 
en onderwijs uitgenodigd (circa 280 pp).  
Op 22 september organiseerden we vanuit een samenwerking tussen 
VBJK, Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), vakgroep Sociaal Werk en 
Sociale Pedagogiek (UGent) en Onderwijscentrum Gent, een conferentie 
‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterscholen’. De resultaten van dit 
doctoraat gaven input van één van de keynotes en vormden input voor 
een artikel op het eerste blad van De Standaard.  

Verder zijn de resultaten van het doctoraat verspreid op de ambtelijke 
werkgroep transitie, de opleidingen PJK en kleuteronderwijs 
(Erasmushogeschool, Vives tielt, Thomas More – circa 120 studenten), 
het lerend netwerk Kleine kinderen Grote kansen (circa 30 opleiders 
kleuteronderwijs), een vormingsdag in opdracht van VGC (circa 30 
medewerkers kinderopvang) … 

Het doctoraat gaf ook aanleiding tot een artikelenreeks van KIDDO en 
Kleuters & ik over ‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterscholen’ en 
enkele artikels in ‘Lokaal’ en Cov. 

Proces 2018 In 2018 worden de resultaten verder verspreid via de artikelenreeks van 
KIDDO en Kleuters & ik. Er worden acties ondernomen naar de koepels, 
kabinetten onderwijs en welzijn, lerarenopleidingen … om de 
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onderzoeksresultaten van dit PhD-project over kleuterparticipatie samen 
met de resultaten het FWO-onderzoek te verspreiden en met 
sleutelfiguren na te denken over de betekenis van deze resultaten voor 
beleid en praktijk.  

Beoogd resultaat 
2018 

Het belang van een holistische aanpak van zorg en opvoeding en van het 
betrekken van ouders bij de overgang, worden via verschillende media 
verder verspreid. 

 
 

3.5 FWO-onderzoek: De overgang naar de kleuterschool voor kinderen 
uit gezinnen in armoede 

Looptijd: 1 januari 2016 – 31 maart 2018 
Projectcoördinatie: Michel Vandenbroeck & Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en 

Leren) 
Projectuitvoering: Brecht Peleman 
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 2017 In 2017 stond de analyse van de vele observaties centraal. Het 
opgemaakte analysekader werd gehanteerd om de data te analyseren en 
de eerste resultaten werden uitgeschreven in een voorlopig rapport. 
Omdat er in 2017 daarnaast heel veel aandacht ging naar disseminatie en 
bekendmaking van de onderzoeksbevindingen zal de afwerking van een 
omvattend onderzoeksrapport gebeuren in 2018. 

We geven hieronder een beknopt overzicht van de vele acties die in 2017 
werden ondernomen in het kader van de disseminatie van de resultaten. 

1 Workshops/lezingen 
• workshop tijdens bijeenkomst lerend netwerk Kleine 

Kinderen, Grote Kansen (9 februari); 
• gastcollege voor het vak ECEC, Universiteit Gent (4 mei); 
• twee workshops op de internationale EECERA-conferentie 

in Bologna (31 augustus); 
• keynote tijdens studiedag ‘Schoolrijpe Kinderen of 

Kindrijpe Kleuterschool?’ (22 september); 
• lezing voor inspecteurs basisonderwijs + vertoning film 

‘Over de Streep’ (11 oktober); 
• vorming voor Kinderopvang en Kleuteronderwijs in 

opdracht van de VGC (19 oktober); 
• lezing tijdens middagsessie voor Departement Onderwijs 

(14 december). 

2 Artikels 
• twee artikels voor de reeks ‘Schoolrijpe kinderen of 

Kindrijpe Kleuterschool’, samenwerking tussen KIDDO en 
Kleuters en Ik (juni en september); 
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• artikel voor LOKAAL, tijdschrift VVSG (augustus); 
• artikel voor BASIS, tijdschrift COV (december); 
• tevens verscheen in 2017 de Franse vertaling van het artikel 

‘De instap, een warme opstap?’ in het tijdschrift ‘Le Furet’. 

3 Vanuit het onderzoek werd ook input en advies verleend bij volgende 
projecten: 
• AMIF 369: Ouders en Kleuters; 
• ambtelijke werkgroep Transitie; 
• opmaak van de film ‘Over de Streep’. 

Proces 2018 In het voorjaar van 2018 wordt het onderzoeksrapport gefinaliseerd en 
worden de geplande acties ter disseminatie van de onderzoeksresultaten 
uitgevoerd. 

Volgende acties zijn reeds gepland: 
Januari: 

• workshop tijdens bijeenkomst lerend netwerk Kleine 
Kinderen Grote Kansen (18 januari) 

• workshop voor Kabinet, Departement en Agentschap 
onderwijs (22 januari) 

• laatste KIDDO artikel in de reeks ‘Schoolrijpe kinderen of 
kindrijpe kleuterschool?’ 

Februari: 
• opstart wetenschappelijk artikel onderzoeksresultaten 
• artikel Kleuters & Ik over autonomie, vanuit 

onderzoeksresultaten. 

Mei: workshop op conferentie Koning BoudewijnStichting (28 mei). 

Juni: workshop op conferentie ‘Scoren in Samenspel’ (7 juni). 
Beoogd resultaat 
2018 

• gefinaliseerd onderzoeksrapport; 
• disseminatieacties; 
• minstens een wetenschappelijk artikel ingediend. 

 
 

3.6 Kleuterparticipatie en transitie in Gentse kinderopvang en 
kleuteronderwijs 

Looptijd: november 2016 – mei 2018 
Projectcoördinatie: Brecht Peleman 
Projectuitvoering: Brecht Peleman & Caroline Boudry 
Financiering: Stad 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 2017 In najaar 2016 startten we in samenwerking met Stad Gent een project 
over de transitie naar de kleuterklas. Het project omvat drie luiken: 

1 Ontwikkelen van een film met voorbeelden van 
inspirerende praktijken inzake transitie naar de kleuterklas.  

2 Uitwisselingstraject organiseren voor pedagogische 
begeleiders uit onderwijs en kinderopvang uit de 
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verschillende netten over de transitie naar de kleuterklas. 
3 Organisatie van de conferentie ‘Schoolrijpe kinderen of 

kindrijpe kleuterschool?’ 

(1) In het voorjaar van 2017 ging de aandacht vnl. naar het ontwikkelen 
van de film. Er werd een uitgebreide verkenningsronde opgezet om in 
kaart te brengen welke inspirerende praktijken interessant zijn om in de 
film te laten zien. Hierbij werd aangesloten bij de onderzoeksresultaten 
van het EDUCARE Onderzoek, het PhD onderzoek van Katrien Van Laere 
en het FWO onderzoek van Brecht Peleman.  

Uiteindelijk werden vijf voorzieningen geselecteerd en vonden er vijf 
opnamedagen plaats:  

1 Freinetschool De Vlieger (Stedelijk) 
2 Freinetschool De Vlieger (Stedelijk) 
3 Jenaplanschool en STIBO Hippo’s Hof (Stedelijk) 
4 Methodeschool De Buurt (FOPEM) 
5 Groepsopvang Peutertuin Duimelotje (Stedelijk) & Sint-

Janscollege Basisschool Visitatie (Vrij) 

Van april tot september vond het transcriberen van de video-opnames en 
het monteren van de film plaats. Dit resulteerde in de film ‘Over de 
Streep. Guust, Noë en Anna-Lisa voor het eerst naar school.’ 

Op vraag van schepen Decruynaere werd de film integraal online 
beschikbaar gesteld via https://vbjk.be/nl/publicaties/over-de-streep. Op 
29/01/2018 werd de film reeds 1.347 keer online bekeken. 

Omdat er ook vanuit het buitenland interesse is voor de film (en we de 
film ook op de ISSA-conferentie wilden vertonen in oktober) werd beslist 
om ondertitels te voorzien in het Engels en in het Frans.  

In het najaar van 2017 werd ‘Over de Streep’ verschillende keren integraal 
publiek vertoond: 

1 Studiedag ‘Schoolrijpe Kinderen of Kindrijpe Kleuterschool?’ @ 
Universiteit Gent, Dunantlaan 2.  275 deelnemers.  

2 ISSA-Conferentie @ ’t Pand Gent (versie met Engelse ondertitels) 
 35 deelnemers  

3 Studiedag voor de Inspectie Basisonderwijs @ H. 
Consciencegebouw te Brussel  35 deelnemers 

4 Middagsessie Agentschap Onderwijs (Agodi) @ H. 
Consciencegebouw te Brussel  50 deelnemers 

(2) De conferentie ‘Schoolrijpe Kinderen of Kindrijpe Kleuterschool?’ werd 
georganiseerd op 22/09/2017 vanuit een samenwerking tussen VBJK, 
Onderwijscentrum Gent, Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en 
Sociale Pedagogiek en het Steunpunt Diversiteit en Leren. Er namen in 
totaal 275 mensen deel.  

Het voormiddaggedeelte stond in het teken van de bekendmaking van de 
onderzoeksresultaten. Na een inleiding van dagvoorzitter Jan Peeters, 
verwelkomde Schepen Decruynaere alle aanwezigen en zette zij het 
belang van een warme transitie naar de kleuterklas nog eens extra in de 
verf. Daarna gaf Piet Van Avermaet een toelichting bij de centrale 
onderzoeksvragen. Vervolgens gingen Katrien Van Laere en Brecht 
Peleman in op hun onderzoeksresultaten.  

https://vbjk.be/nl/publicaties/over-de-streep
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Tijdens het namiddaggedeelte stond de praktijk centraal. Via concrete en 
inspirerende voorbeelden uit praktijk en beleid gingen we op zoek naar 
opportuniteiten om tegemoet te komen aan de onderzoeksbevindingen.  
Volgende thematische sessies werden gerealiseerd: 

1 ‘Beleidspraktijken Kleuterparticipatie’; door Sara De Meerleer 
(AGODI), Jean-Pierre Verhaeghe (LOP Gent), Els Bertels (LOP 
deskundige), Jan Peeters (VBJK) 

2 ‘Kwaliteitsvolle interacties doorheen alle momenten van de 
schooldag’; door Marlies Algoet (Odisee), Piet Van Avermaet 
(Steunpunt Diversiteit en Leren) 

3 ‘De schoolpoort voorbij: een betekenisvolle samenwerkingsrelatie 
met ouders’; door Virginie Sinty, Lieve Stalpaert, Liesa 
Vandenhende (Mandala), Michel Vandenbroeck (UGent; 
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) 

4 ‘Aanklampende kleuterparticipatie via samenwerkingsverbanden’; 
door Kimete Muriqi (De Sloep), Diete Glas (Huis van het Kind, 
Gent), Brecht Peleman (VBJK) 

5 ‘Zorg is leren en leren is zorg: naar een breed opvoedingsconcept in 
de kleuterschool’; door Jo Dreezen, Anne Vanquaethem (De 
Buurt), Sarèh Mehdizadeh (De Sterrespits), Sarah Vermeir, 
Katleen Deschrijver, Els Meiresone (Hippo’s Hof), Veerle Vervaet 
(VBJK) 

6 ‘Instappen in wat? Een onthaalbeleid op maat van kinderen en hun 
families met verschillende voorschoolse ervaringen’; door Kris 
Vandenbroeck (Vierwindenschool), Ingrid De Bock (’t Klimrek), 
Katrien Van Laere (VBJK). 

Proces 2018 In het voorjaar van 2018 wordt het uitwisselingstraject voor pedagogisch 
begeleiders uit kinderopvang en onderwijs georganiseerd. Centrale vraag 
is: hoe scholen en kinderopvang ondersteunen in het realiseren van een 
warme transitie van thuis/kinderopvang naar de kleuterschool? We 
verkennen met deze groep hoe de film ‘Over de Streep’ in ondersteuning 
kan worden gebruikt. De ervaringen worden gebundeld in een beknopte 
handleiding bij de film ‘Over de Streep’. De handleiding wordt, samen met 
eerder gepubliceerde artikels over transitie naar de kleuterschool, op de 
webpagina van VBJK ter beschikking gesteld.  

Beoogd resultaat 
2018 

• uitwisselingstraject voor pedagogisch begeleiders uit 
kinderopvang en onderwijs  

• handleiding bij de film ‘Over de Streep’.  
 
 

3.7 Begeleidingstraject De Plek, een geïntegreerde werking van 
Kinderopvang Rinkelbel en Freinetschool De Tandem, GO! Sint Kruis 

Looptijd: 2017 – 2018 
Projectcoördinatie:  Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Caroline Boudry & Katrien Van Laere 
Financiering: GO! 
 
Doelstelling Het team ondersteunen bij de voorbereiding en implementatie van de 

vernieuwde werking. Meer specifiek wordt het team via 
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intervisiebijeenkomsten ondersteund bij de reflectie over hun 
veranderende rol en praktijk.  

Resultaat 2017 De Freinetschool De Tandem en Kinderopvang Rinkelbel willen 
ontwikkelen naar een kindercentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In 
een eerste fase wordt er gefocust op het ontwikkelen van de werking 
voor de groep 0 tot 4 jaar. De grenzen tussen kinderopvang en onderwijs 
worden uitgedaagd. Vanuit een geïntegreerde visie op zorg en leren 
realiseert een team van kinderbegeleiders en kleuteronderwijzers de 
werking. Het team staat samen in voor de begeleiding van een verticale 
leefgroep. VBJK ondersteunt het team van kinderbegeleiders en 
kleuteronderwijzers bij de implementatie, opvolging en verdieping van 
de vernieuwde werking voor de 0 tot 4 jarigen.  

Het project startte met een studiedag onder begeleiding van de VBJK-
medewerkers waaraan alle kinderbegeleiders van de groepsopvang 0-3, 
3-12 en de leerkrachten in het kleuteronderwijs, stafmedewerkers en de 
betrokken pedagogische ondersteuners van GO! aan deelnamen. De 
deelnemers maakten kennis met elkaars pedagogische praktijk en 
formuleerden hun verwachtingen van het innoverende project ‘De Plek’. 
De deelnemers werden ondersteund in het uitbouwen van kennis en 
inzichten over ‘educare’, het werken met verticale leefgroepen en 
multidisciplinair werken.  

In 2017 gingen er zes intervisies door. In het intervisietraject werd onder 
meer gewerkt met het pedagogische raamwerk en zelfevaluatie-
instrument. De intervisies werden gekoppeld aan opdrachten voor het 
team en, waar nodig, een bezoek op de werkvloer.  

Proces 2018 In 2018 wordt de ondersteuning van het team kinderbegeleiders en 
kleuteronderwijs gecontinueerd. In overleg met het team wordt de 
inhoud en werkwijze van de ondersteuning bepaald.  

Beoogd resultaat 
2018 

• continuering ondersteuningstraject voor team kinderbegeleiders 
en kleuteronderwijs; 

• inzicht in mogelijkheden en beperkingen van een geïntegreerde 
benadering van kinderopvang en kleuteronderwijs. 

 
 
3.8 START – A good start for all: Sustaining Transitions across the Early 

Years 

Looptijd: september 2016 – februari 2019 
Projectcoördinatie: Katrien Van Laere 
Projectuitvoering: Katrien Van Laere & Caroline Boudry 
Financiering: Europese Commissie (Erasmus+), partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De transitie tussen ten eerste kinderopvang en kleuteronderwijs en ten 

tweede kleuteronderwijs en lager onderwijs verbeteren via dialoog 
tussen de verschillende betrokkenen (kinderen, ouders, medewerkers en 
organisaties). 

Resultaat 2017 VBJK participeert als partner aan dit internationale project over de 
transitie tussen thuis/kinderopvang en kleuteronderwijs en 
kleuteronderwijs en lager onderwijs. Aan dit project werken 
onderzoeksinstellingen en ECEC-voorzieningen uit Italië, Verenigd 
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Koninkrijk en Vlaanderen mee. Centraal staat het ontwikkelen van een 
methodiek van professioneel leren om deze transitiemomenten warmer 
te maken en meer inclusief voor een diversiteit van kinderen.  
In 2017 werd een literatuuronderzoek over transities in het 
kleuteronderwijs vanuit verschillenden landen gemaakt.  
In Vlaanderen werkt VBJK samen met het kinderdagverblijf Mezennestje, 
de Basisschool Sint-Maarten Instituut (Kolva vzw) in Aalst en 
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Deze proeftuin focust op de 
transitie thuis/kinderopvang en kleuteronderwijs. 

In 2017 hebben we voor de probleemanalyse van het actieonderzoek vier 
focusgroepen (in locaties van alle START-partnerorganisaties) en extra 
individuele interviews tijdens het spelotheekmoment van de 
Vierdewereldgroep afgenomen. Over de resultaten van de focusgroep 
werd vervolgens gereflecteerd met de betrokken organisaties: Wat 
betekent dit voor ons? Welke acties kunnen we ondernemen om de 
transitie te verbeteren? En wat kunnen we hierin voor elkaar betekenen?  
De acties en ervaringen werden vervolgens besproken tijdens 
intervisiebijeenkomsten. Waar nodig, werden de betrokken 
voorzieningen individueel ondersteund.  

In december participeerden de directie, leerkrachten en 
kinderbegeleiders van de proeftuin aan een training in Slovenië gegeven 
door VBJK en ERI. De focus in deze training lag op diepgaand reflecteren 
en leren woorden geven aan observaties en interpretaties.  

Proces 2018 In 2018 zal sterk ingezet worden op het implementeren en de continuïteit 
van de vernieuwde pedagogische praktijk die uitgebouwd werd door het 
lerend netwerk. Hierbij worden alle collega’s van de deelnemende 
voorzieningen betrokken. Het lerend netwerk komt verder maandelijks 
samen om te komen tot verdieping, acties te ontwikkelen voor betere 
transitie en samen kritisch te reflecteren over proces en effect. 

Beoogd resultaat 
2018 

Op basis van overleg met SMI, Mensen voor Mensen en Mezennestje zal 
VBJK beleidsaanbevelingen geven voor Vlaams en Europees beleid in 
onderwijs en welzijn. 
Er wordt een box ontwikkeld met vormingsmateriaal van verschillende 
landen, die onder meer een beschrijving van de casestudies in Vlaanderen 
zal bevatten. 

 
 

3.9 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), 

partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
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 
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‘jobshadowing’; 
• verbeteren van de integratie en interacties tussen alle 

betrokken belanghebbenden (kinderen, ouders, 
praktijkmensen, onderzoekers, buurt …); 

• ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor het proces van 
ouderbetrokkenheid.  

Voor alle info, zie http://www.equap.eu/ 
Resultaat 2017 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. Voor Vlaanderen is Elmer hier de partner.  

In 2017 lag de klemtoon op het verwerken van de ervaringen uit het 
jobshadowingtraject in een toolbox.  
De deelnemers bespraken hun ervaringen uit de jobshadowing. Op basis 
hiervan werd er een eerste selectie gemaakt van interessante praktijken 
van ouderbetrokkenheid. Deze werden vervolgens beschreven en 
voorgesteld aan een groep van geïnteresseerde 
kinderopvangvoorzieningen. Zij gingen vervolgens als ‘test’ aan de slag 
met enkele praktijken en gaven hun bedenkingen mee. Vervolgens 
werden vijftien praktijken geselecteerd en opgenomen in de toolbox die 
in alle talen van de partnerlanden vertaald werd 
(https://toolbox.equap.eu/nl/inleiding/). 

VBJK schreef daarmee mee aan een literatuuroverzicht omtrent 
ouderbetrokkenheid in ECEC, waarin verschillende visies over het thema 
aan bod komen. Samen met het artikel dat VBJK in 2016 schreef over 
jobshadowing zal dit begin 2018 in een e-book verschijnen.  

Met de partners uit Slovenië en Italië bracht VBJK een presentatie op het 
EECERA-congres in Bologna (augustus 2017) over de methodiek van 
jobshadowing. 

 
 

3.10 Het bevorderen van vroege meertaligheid in de kinderjaren en 
kinderopvang (ProEMC2) 

Looptijd: april 2018 – april 2021 
Projectcoördinatie: Prof. Dr. Orhan Agirdag (KU Leuven), Prof. Dr. Michel Vandenbroeck 

(Ugent), Prof. Dr. Piet Van Avermaet (Ugent) & Prof. Dr. Esli Struys (VUB) 
Projectuitvoering: Voor het onderzoek: vijf aan te stellen onderzoekers, waaronder Brecht 

Peleman (vanuit Ugent, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) 
Voor de valorisatie: projectmedewerker(s) VBJK 

Financiering: FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) 
 
Doelstelling Competenties verhogen van ECEC-professionals in het omgaan 

met meertaligheid en zo indirect een harmonieuze meertalige 
ontwikkeling bevorderen binnen anderstalige/meertalige 
gezinnen.  

Proces 2018 Het project gaat van start met een onderzoeksfase. Doel van het 

http://www.equap.eu/
https://toolbox.equap.eu/nl/inleiding/
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onderzoek is inzicht verwerven in de relatie tussen professionals (in de 0-
3 sector) en meer-/anderstalige ouders (en kinderen), i.e. te weten 
komen: 

• Wat zijn overtuigingen / praktijken / strategieën … in 
voorzieningen? 

• Wat zijn overtuigingen / praktijken / strategieën … in 
meertalige gezinnen? 

• Hoe ervaren meertalige gezinnen de relatie met hun 
voorziening? 

• Hoe ervaren ECEC-professionelen de relatie met 
meertalige gezinnen? 

• Welke interacties vinden plaats? 
Er worden data verzameld bij anderstalige gezinnen en ECEC-
professionals. 1000 ouders en 500 professionals worden bevraagd aan de 
hand van een survey. Dit moet accurate informatie opleveren over 
overtuigingen, ervaringen, verwachtingen, praktijk en beleidskeuzes 
inzake meertaligheid vanuit het perspectief van de ECEC-professionals 
en vanuit het perspectief van anderstalige gezinnen.  
Om concrete processen, interacties en gedrag te leren kennen, wordt dit 
grootschalige onderzoek aangevuld met een kleinschalige benadering 
waarbij interacties tussen ouders, professionals en jonge kinderen 
geobserveerd en geanalyseerd worden aan de hand van video-
observaties. 

De onderzoeksresultaten worden onmiddellijk vertaald in vijf 
instrumenten en geïmplementeerd (en getest) tijdens het project. Deze 
instrumenten zijn gericht op het brede veld van de vroege kinderjaren, 
waaronder professionals die ouders ondersteunen (Huizen van het Kind, 
Kind en Gezin-medewerkers ...), medewerkers kinderopvang, 
bibliothecarissen en trainers.  
VBJK heeft een trekkende rol bij de ontwikkeling en implementatie 
van een van de vijf instrumenten: ‘PROMEMOQ’ (een zelfevaluatie-
instrument voor 0-3 professionals om hun kwaliteitsprocessen 
inzake vroege meertaligheid te monitoren). 

Het eerste deel van de valorisatie, waarbij de ontwikkelde instrumenten 
worden getest, gebeurt vanaf de 20e maand in het project (dus vanaf 
midden 2019). In die zin zal de work load voor VBJK in 2018 eerder 
beperkt blijven en zich toespitsen op het leren kennen van het globale 
onderzoeksproject en het opvolgen ervan.  

Beoogd resultaat 
2018 

Opvolgen onderzoeksfase 
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4 Een competent systeem 
 
4.1 Ondersteunen pedagogische coaching in de kinderopvang 

Looptijd: Doorlopend 
Projectcoördinatie: Jan Peeters (2017); Sandra Van der Mespel (2018) 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Caroline Boudry 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De uitbouw van kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding in de 

kinderopvang ondersteunen 
Resultaat 2017 In 2017 werden de ontwikkelingen op vlak van pedagogische begeleiding 

(o.a. uitbouw van een geïntegreerde ondersteuningsstructuur) 
opgevolgd.  
We werkten aan een onderzoeksrapport over professionele 
leergemeenschappen (zie 4.9) in kinderopvang en basisonderwijs. De 
inzichten uit dit rapport bieden inspiratie om in Vlaanderen verder te 
bouwen aan pedagogische begeleiding.  
We zagen af van het plan om aansluitend op de ISSA conferentie een 
evenement voor pedagogische coaches te organiseren (zie werkingsplan 
2017). De voorbereiding van de ISSA conferentie nam zeer veel tijd in 
beslag van het VBJK team waardoor dit plan niet haalbaar was. In overleg 
met Kind en Gezin werd beslist om te investeren in regionale 
uitwisselingsdagen voor pedagogische coaches over MEMOQ; deze 
zullen doorgaan in 2018 (zie onder).  
Ten slotte werd het plan om een nieuw boek over pedagogisch 
leiderschap te ontwikkelen doorkruist door de vraag om te investeren in 
een boek over het European Quality Framework (zie 4.12); pedagogisch 
leiderschap is een belangrijk onderdeel van het European Quality 
Framework.  

Proces 2018 In 2018 wordt ingezet op: 
• Het verspreiden en beter bekend maken van materialen en 

expertise van VBJK, onder meer bij pedagogisch coaches (zie 3.1); 
• Meewerken aan regionale inspiratiedagen over MEMOQ voor 

pedagogisch begeleiders uit kinderopvang en opleidingen voor 
medewerkers kinderopvang (zie 4.2).  

 
Daarnaast bieden we – in samenwerking met Kind en Gezin – 
ondersteuning bij het inzetten van pedagogisch coaches in functie van 
het behalen van een kwalificatie door kinderbegeleiders gezinsopvang. 
Naar schatting 829 kinderbegeleiders gezinsopvang (sui generis statuut) 
beschikken vandaag niet over een geldig kwalificatiebewijs. De 
combinatie werken en het volgen van opleiding blijft vandaag voor een 
grote groep moeilijk haalbaar. Daarom wil Kind en Gezin investeren in 
extra pedagogische coaches die de kinderbegeleiders ondersteunen in 
hun kwalificatietraject en, meer specifiek, in het documenteren van hun 
competenties. In overleg met Kind en Gezin wordt bekeken hoe VBJK 
hierin kan ondersteunen. 

Beoogd resultaat 
2018 

• Expertise inbrengen op vlak van inzet pedagogisch coaches in 
kader van kwalificerend traject voor kinderbegeleiders 
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gezinsopvang.  
Verder zie ook: 

• 3.1 Ontwikkelen en verspreiden van pedagogische materialen 
• 4.2 MEMOQ: ondersteuning pedagogische coaches en 

opleidingen  
 

4.2 MEMOQ: ondersteuning pedagogische coaches en opleidingen 

Looptijd: 2018 - 2019 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Caroline Boudry, Hester Hulpia 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 
Doelstelling De sector ondersteunen in het werken aan kwaliteitsverbetering met 

behulp van de instrumenten ontwikkeld in het MEMOQ project.  
Proces 2018 Kind en Gezin wil acties ondernemen om de verdere implementatie van 

MEMOQ te ondersteunen. De doelen van het actieplan zijn:  
• Informeren en sensibiliseren van de kinderopvang, 

opleidingsinstanties, lokaal niveau… over de resultaten van het 
MEMOQ project (pedagogisch raamwerk, nulmeting, inspectie-
instrument, zelf-evaluatieinstrument). 

• Ondersteunen van pedagogisch coaches bij het werken aan 
kwaliteitsverbetering m.b.v. de MEMOQ-instrumenten. 

VBJK zal de ontwikkeling en uitvoering van dit actieplan mee 
ondersteunen. VBJK neemt actief deel aan de expertengroep die het 
actieplan verder uitwerkt. VBJK zal in het bijzonder meewerken aan de 
inhoudelijke voorbereiding van de regionale inspiratiedagen voor 
pedagogisch coaches in de kinderopvang en pedagogische begeleiders 
uit de opleidingen voor medewerkers in de kinderopvang. Deelnemers 
kunnen er (verdiepend) kennismaken met het pedagogisch raamwerk en 
het zelfevaluatie-instrument. Veel aandacht geven we aan uitwisseling 
van goede praktijken: pedagogisch coaches en docenten die het 
pedagogisch raamwerk en/of het zelfevaluatie-instrument reeds actief 
inzetten, stellen hun werkwijze en ervaringen voor.  

Beoogd resultaat 
2018 

• Participatie aan expertengroep actieplan MEMOQ; 
• Meewerken aan de inhoudelijke voorbereiding van (min.) 3 

regionale inspiratiedagen. 
 

4.3 Ondersteunen opleidingen medewerkers basisvoorzieningen jonge 
kinderen 

Looptijd:  doorlopend 
Projectcoördinatie:  Jan Peeters & Sandra Van der Mespel 
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 Kind en Gezin 
 
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 
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vernieuwende projecten en beleidsonderzoeken. 
Resultaat 2017 VBJK medewerkers zetten hun ondersteuning van de verschillende 

opleidingen verder. 
• 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’.  

• Participeren aan Platform 2024. 

Masteropleiding Sociaal Werk, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale 
Pedagogiek UGent: geven van gastcolleges en masterproeven 
begeleiden. Jan Peeters gaf opnieuw het vak Sociaal Agogische Praktijk 
en was gastdocent in de cursus ECEC. 

Proces 2018 De ondersteuning van de verschillende vakken gaat verder. Alleen de 
inbreng van VBJK in de Universitaire opleiding Sociaal agogische praktijk 
en gastcollege ECEC wordt teruggeschroefd door het op pensioen gaan 
van Jan Peeters, lid van de vakgroep Sociale Pedagogiek en Sociaal Werk. 
 
Daarnaast bieden we – in samenwerking met Kind en Gezin – 
ondersteuning bij het inzetten van pedagogisch coaches in functie van 
het behalen van een kwalificatie door kinderbegeleiders gezinsopvang. 
Naar schatting 829 kinderbegeleiders gezinsopvang (sui generis statuut) 
beschikken vandaag niet over een geldig kwalificatiebewijs. De 
combinatie werken en het volgen van opleiding blijft vandaag voor een 
grote groep moeilijk haalbaar. Daarom wil Kind en Gezin investeren in 
extra pedagogische coaches die de kinderbegeleiders ondersteunen in 
hun kwalificatietraject en, meer specifiek, in het documenteren van hun 
competenties. In overleg met Kind en Gezin wordt bekeken hoe VBJK 
hierin kan ondersteunen.  

Beoogd resultaat 
2018 

Actief meewerken in diverse fora over kwalificerende trajecten voor 
medewerkers KO. 

 
 

4.4 Gastdocent in vak ECEC 

Looptijd: februari – september 2017 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Jeroen Janssens, Brecht Peleman & Narimane Sidali 
Financiering: Universiteit Gent 
 
Doelstelling Studenten inzicht geven in wat er binnen Europa gebeurt op vlak van 

ECEC uitgaande van het Europees kwaliteitsraamwerk en de 
aanbevelingen van het TFIEY. 

Resultaat 2017 Jan Peeters heeft Michel Vandenbroeck vervangen als docent in het vak 
Early Childhood Education and Care (Michel nam een sabbatical). Het 
gaat hier om een cursus voor 180 studenten van 30 uur met ook een 
praktijkdeel. Er werd uitgegaan van het European Quality Framework en 
van de conclusie van de zeven bijeenkomsten van het Transatlantic 
Forum on Inclusive Early Years.  
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Kwamen achtereenvolgens aan bod vanuit een Europees perspectief: 
toegankelijkheid, curriculum workforce, transitie, ouderparticipatie, 
monitoring van kwaliteit en ECEC Governance.  

 
 
4.5 Lerend netwerk IMPACT 

Looptijd: december 2017 – december 2020 
Projectcoördinatie: Hester Hulpia 
Projectuitvoering: Hester Hulpia, Sandra Van der Mespel 
Financiering: Kind en Gezin en afdeling Welzijn en Samenleving van Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 
 
Doelstelling • Ondersteuning en begeleiding in functie van 

expertiseopbouw inzake impactmeting aan zes projecten 
“brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge 
gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog 
op structurele kinderarmoedebestrijding”. 

• Expertiseopbouw binnen Kind en Gezin en afdeling Welzijn 
en Samenleving van Departement WVG rond 
implementatie van impactmeting. 

Resultaat 2017 Begin 2017 kende Kind en Gezin en de afdeling Welzijn en Samenleving 
(WVG) subsidies toe aan zes projecten brede gezinsondersteuning in het 
kader van kinderarmoedebestrijding. VBJK kreeg de opdracht om 
projecten en administraties te ondersteunen in het zoeken naar hoe 
‘impact’ van deze projecten kan worden gedocumenteerd en 
geëvalueerd. De ondersteuning van de projecten gebeurt via een lerend 
netwerk en individuele gesprekken.  

In 2017 zetten we in op overleg met de opdrachtgevers en kennismaking 
met de zes projecten.  

1 Het Jonge Kind … Eeklo schakelt naar de toekomst! 
(OCMW Eeklo) 

2 Kinderen eerst (uitbreiding) (OCMW Hoogstraten) 
3 Kinderen kansen geven! Structureel samenwerken aan 

brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge 
kwetsbare gezinnen in Leuven (Stad Leuven) 

4 Switch (OCMW Kortrijk) 
5 TOOM = Tongerse Ondersteuning Op Maat (OCMW 

Tongeren) 
6 VONK, een passe-partout (OCMW Dilbeek) 

We organiseerden een kick-off waarop alle projecten aanwezig waren. 
Op deze kick-off werd inhoudelijke input gegeven door Wim Van Lancker 
en werden een aantal kaders over evalueren en impactmeting geschetst.  
Na deze kick-off voerde VBJK individuele feedbackgesprekken met de 
zes projecten. In deze gesprekken gaf VBJK elk project op maat feedback 
over hun project, om zo een aanzet te geven voor een evaluatieplan dat 
in het vervolg van het project zal worden opgesteld.  

Proces 2018 In 2018 zal VBJK verder blijven inzetten op de combinatie lerend netwerk 
(LNW) en individuele ondersteuning van zes projecten.  

In 2018 voorzien we twee bijeenkomsten van het LNW waarin we werken 
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aan een heldere en gedeelde projectomschrijving, het formuleren van 
evaluatievragen en samen zoeken naar passende evaluatiemethoden.  
In de individuele gesprekken bespreken we met elk project hun 
evaluatieplannen en gaan we in op individuele leervragen. Tegelijkertijd 
gaan we op zoek naar een overkoepelend evaluatiekader voor de 
projecten.  

In 2018 organiseren we ook een denktank waaraan administraties, enkele 
onderzoekers en vertegenwoordigers van de zes projecten deelnemen. 
De denktank reflecteert over de vraag hoe administraties projecten in 
kader van kinderarmoedebestrijding kunnen opvolgen en evalueren. Het 
overkoepelend evaluatiekader wordt besproken met de denktank.  

Beoogd resultaat 
2018 

• ontwerp van evaluatiekader brede gezinsondersteuning in 
het kader van Kinderarmoedebestrijding (work in 
progress); 

• tussentijds rapport met aandacht voor visievorming en 
aanbevelingen inzake monitoring en evaluatie in projecten 
en aanbodsvormen gezinsondersteuning en 
armoedebestrijding. 

 
 

4.6 VALUE Diversity in Care and Education 

Looptijd: 01/2018 – 08/2020 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Katrien Van Laere, Hester Hulpia 
Financiering: Europese Commissie (Erasmus+, KA3), VGC, Stad Antwerpen 
 
Doelstelling Bijdragen aan een geïntegreerde benadering van zorg en leren in opvang 

en onderwijs voor jonge kinderen (0-6j) door in te zetten op het 
samenwerken en leren in teams. In het bijzonder willen we de positie van 
‘assisterende’ functies (bvb. kinderbegeleidsters in kleuteronderwijs, 
opvangpersoneel) versterken en inzetten op een betere samenwerking 
tussen ‘core professionals’ (bvb. kleuteronderwijzers in Vlaanderen) en 
‘assisterende’ functies.  

Proces 2018 VBJK is coördinator van het nieuwe Eramus+ project VALUE. Aan dit 
project werken onderzoeksinstellingen en opleidingsorganisaties uit 
Vlaanderen, Portugal, Slovenië en Denemarken deel. In Vlaanderen 
werken we samen met Erasmushogeschool, Karel de Grote Hogeschool, 
VGC (Onderwijscentrum Brussel) en Stad Antwerpen (Onderwijsnetwerk 
Antwerpen). De centrale vraag in dit project is: hoe kan een 
kleuterschoolteam samenwerken aan een zorgzame kleuterschool in een 
context van diversiteit? 
Het project sluit uit bij recente onderzoeksbevindingen die aantonen dat 
(1) de zorg voor de jongste kleuters onvoldoende is uitgebouwd (Van 
Laere, 2017; Peleman, Van Avermaet en Vandenbroeck, fortcoming) en 
(2) er weinig wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen leerkrachten 
kleuteronderwijs en ‘assisterende’ functies. Naast de leerkrachten, 
werken andere medewerkers in onze kleuterscholen die vaak een 
belangrijke zorgrol opnemen. Denk aan de kinderbegeleid(st)ers die in de 
kleuterklassen worden ingezet, maar ook medewerkers die instaan voor 
middagopvang, naschoolse opvang, enz. Getuigenissen van ouders tonen 
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dat zij een belangrijke rol spelen in de zorg voor de allerjongsten. 
Tegelijkertijd minimaliseren ze vaak zelf hun rol. Net zoals in andere 
landen, zijn zij vaak ‘onzichtbaar’: er zijn weinig gegevens over de 
medewerkers en ze worden weinig of niet betrokken in overleg en 
vormingsactiviteiten. Er worden dus kansen gemist om als team een 
zorgzame kleuterschool uit te bouwen.  
In 2018 starten we met een voorbereidend deskresearch over methoden 
van professioneel leren in kader van zorg en leren waarin medewerkers 
met een diverse vooropleiding en achtergrond betrokken zijn. In najaar 
2018 starten we een teamontwikkelingstraject met minstens 2 
pilootscholen in Antwerpen en Brussel over ‘samenwerken aan een 
zorgzame kleuterschool’ . 

Beoogd resultaat 
2018 

• Opstart Vlaams en internationaal partnerschap; 
• Deskresearch over methoden van professioneel leren; 
• Training of the trainers voor begeleiders 

teamontwikkelingstraject in pilootscholen; 
• Opstart teamontwikkelingstraject in pilootscholen in Antwerpen 

en Brussel. 
 
 
4.7 SEED: Social and Emotional Education and Development: upscaling 

awareness and skills in ECEC practice 

Looptijd: december 2017 – november 2019 
Projectcoördinatie: Nima Sharmahd 
Projectuitvoering: Nima Sharmahd, Chris De Kimpe  
Financiering: Europese Commissie (Erasmus+) 
 
Doelstelling Het bevorderen van het psychosociale welbevinden en een gezonde 

ontwikkeling van jonge kinderen, in het bijzonder van kinderen uit 
maatschappelijk kwetsbare situaties. 

Proces 2018 Samen met organisaties uit Nederland, Kroatië, Hongarije, Noorwegen 
en Letland is VBJK partner in dit internationale project. Het project start 
met een analyse van het psychosociale welbevinden van vijfjarige 
kinderen uit alle betrokken landen (behalve België - Vlaanderen).  
Daartoe wordt de ‘UPSI-5’ gehanteerd, ‘Universal Psychosocial Indicator 
for 5-year-old boys and girls’. Na deze analysefase zal elk land (Nederland, 
Kroatië, Hongarije, Noorwegen en Letland) voorzieningen selecteren om 
deel te nemen aan een professioneel ondersteuningstraject dat begeleid 
wordt door VBJK. In dat ondersteuningstraject wordt gefocust op 
teamreflectie via de WANDA-methode. De WANDA-methode wordt 
specifiek voor het project aangepast, zoals in het ‘WANDA meets ISSA’-
project.  
In mei 2018 start VBJK met het aanpassen van de bestaande WANDA-
brochure en in september 2018 vindt een ‘Training of Trainers’ (ToT) 
plaats. Deze ToT wordt ontwikkeld en begeleid door VBJK. Van de 
deelnemers wordt verwacht dat zij na de ToT een WANDA-traject 
opzetten in (een) voorziening(en) in hun eigen land. Dit traject wordt 
gesuperviseerd door VBJK. Via dit begeleidingstraject wil het project 
professionele begeleiders ondersteunen in het reflecteren over het 
psychosociale welbevinden van kinderen om zodoende hun praktijk te 
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verbeteren.  

Beoogd resultaat 
2018 

• WANDA-training aan partnerorganisaties – 10 
verwachte deelnemers; 

• het CPD-pad opstarten in de verschillende landen 
(onder supervisie van VBJK). 

 
 

4.8 UNICEF: developing and implementing a framework and process to 
monitor and improve quality in Georgia & Serbia 

Looptijd: juli 2017 – mei 2018 
Projectcoördinatie: Jan Peeters  
Projectuitvoering: Jan Peeters, Hester Hulpia & Chris De Kimpe  
Financiering: UNICEF 
 
Doelstelling Een analyse maken van de kwaliteit van het ECEC-systeem in Georgië op 

basis van het European Quality Framework.  
Resultaat 2017 Jan Peeters werd uitgenodigd om de UNICEF RKLA 3 & 4 MEETING 13-

17th of March 2017 in Lissabon (INCLUDING ALL CHILDREN IN QUALITY 
LEARNING IN CEE-CIS) om daar de resultaten voor te stellen van het 
onderzoek, ‘Quality of ECE services’, een analyse vanuit het EQF van de 
kwaliteit van het ECEC-systeem in Albanië, Bosnië Herzegovina, Kosovo 
en Montenegro. Hetzelfde rapport werd ook voorgesteld op een TAIEX 
meeting in Brussel op 12 mei (Europese Commissie). Uit deze beide 
meetings kwamen er twee nieuwe opdrachten om met de indicatoren 
van het EQF aan de slag te gaan, één in Georgië en één in Servië.  

UNICEF Servië  
Voor Servië werd een keynote door Jan Peeters gegeven op een 
conferentie ingericht door Center for Interactive Pedagogy en UNICEF op 
23 mei in Belgrado: EU Quality Framework for ECEC, Quality and Pre-
school Education Curriculum en een masterclass over Monitoring and 
Evaluation in ECEC. Vervolgens werden focusgroepen georganiseerd en 
interviews afgenomen door Jan Peeters en Chris De Kimpe vanuit de 
indicatoren van het EQF met stakeholders, onderzoekers, beleidsmakers, 
ouders en kinderen (op 24-25 mei en 12-15 juni). Er werd een rapport 
opgemaakt over de resultaten en een review gedaan van twee 
belangrijke documenten, m.n. een standaard voor de teachers 
(beroepscompetentieprofiel) en een nieuw kwaliteitskader (Years of 
Ascent). UNICEF Servië gaf een nieuwe TOR (bestek) uit in september 
over de hervorming van de initiële opleiding voor teachers. Jan Peeters 
schreef een proposal en deze werd aanvaard.  

UNICEF Georgië 
Midden juni werd door UNICEF Georgië een TOR verspreid waarop door 
VBJK een proposal werd ingestuurd. Begin juli was Jan Peeters voor tien 
dagen op missie in Georgië. De opdracht in Georgië bestaat naast een 
rapport maken op basis van focusgroepen waarin de kwaliteit van het 
ECEC-systeem wordt geanalyseerd (zoals in de vier Balkanlanden), uit 
een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door de Dienst voor Statistiek van 
het Ministerie van Onderwijs (NAEC) van Georgië in opdracht van 
UNICEF. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een survey (vragenlijst die 
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naar alle voorzieningen wordt opgestuurd). Daarnaast worden er ter 
plaatse focusgroepen georganiseerd. De vragenlijsten die voor de survey 
en voor de focusgroepen aan de verschillende doelgroepen worden 
gebruikt zijn door Hester Hulpia en Jan Peeters opgesteld. Het rapport 
van de bevraging van juli werd reeds opgeleverd.  

Proces 2018 UNICEF Servië 
Het tweede deel van het project wordt in januari opgestart met een 
analyse van initiële trainingen uit Nieuw-Zeeland, Denemarken, Italië, 
Ierland, België (Vlaanderen) en Kroatië. Verder wordt er een analyse 
gemaakt van de bestaande initiële opleiding in Servië Dit alles wordt 
samengebracht in een rapport dat aanbevelingen geeft voor de 
hervorming van de universitaire opleiding in Servië voor ECEC teachers.  
Het rapport wordt met verschillende stakeholders, verantwoordelijken 
van de opleidingen en beleidsmensen besproken worden tijdens een field 
visit aan Servië.  

UNICEF Georgië 
De resultaten van de survey en de focusgroepen worden verwacht tegen 
februari. Daarna zullen de resultaten door de beide VBJK-onderzoekers, 
de UNICEF-verantwoordelijken en NAEC besproken worden. Tegen mei 
wordt een eindrapport geschreven.  

Beoogd resultaat 
2018 

Eindrapporten voor beide landen: Servië en Georgië  

 
 

4.9 NESETII: transforming European ECEC services and Primary schools 
into professional learning communities 

Looptijd:  januari 2017 – december 2018 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Nima Sharmahd, Jan Peeters, Katrien Van Laere, Chris De Kimpe, Hester 

Hulpia & Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Europese Commissie  
 
Doelstelling Beleidsmedewerkers uit diverse landen relevante onderzoeksresultaten 

aanleveren over de sociale dimensie van educatie en opleiding. Het 
NESET II-netwerk heeft tot doel advies te geven aan de Europese 
Commissie, research reviews te produceren en een lijst te maken van 
onderzoekers in Europa die research opzetten over de sociale aspecten 
van onderwijs en vorming. 

Resultaat 2017 Nima Sharmahd leidde het onderzoek naar professionele 
leergemeenschappen en werd daarbij ondersteund door Jan Peeters, 
Katrien van Laere, Chris De Kimpe en onderzoekers uit Kroatië, Slovenië, 
en Italië. Het onderzoek is gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van 
Bénédicte Vanblaere (2016) van de vakgroep Onderwijskunde van de 
Universiteit Gent. Er werd een literatuurstudie gemaakt waaruit vijf 
criteria werden weerhouden die van een kinderdagverblijf of school een 
lerende organisatie maakt die gericht is op continue verbetering van de 
werking wat betreft inclusie.  
De resultaten werden voorgesteld door Nima Sharmahd en Jan Peeters 
op de NESET II-conferentie ‘Empowering schools: evidence-informed 
policies for quality education’ op 23 november 2017.  
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De brochure verscheen begin december en er is duidelijk belangstelling 
voor dit onderzoek. De brochure werd op enkele weken tijd 37 keer 
gedownload op Research Gate.  

 
 
4.10 UNESCO: Early Years Workforce Survey 

Looptijd: juni 2015 – december 2018 
Projectcoördinatie: UNESCO 
Projectuitvoering: Jan Peeters  
Financiering UNESCO 
 
Doelstelling UNESCO wil, in het kader van de Sustainable Developmental Goals  

(4.2 on ECCE and SDG Means of Implementation MoI 4.c on teachers), de 
professionaliteit van de ECEC workforce wereldwijd in kaart brengen. 
Meer bepaald wensen ze een idee te krijgen van de kwalificaties en 
competenties van zij die met jonge kinderen werken in middle en low 
income countries. 

Resultaat 2017 Na de bijeenkomsten in 2015 (Parijs) en 2016 (Addis Abeba) werd de 
survey opgestart in 2017. Jan Peeters werd in 2017 regelmatig gevraagd 
om feedback te geven op de documenten die het kader van deze 
worldwide survey werden aangemaakt door het bedrijf dat 
verantwoordelijk is voor de survey.  

Proces 2018 In 2018 zullen de resultaten bekendgemaakt worden en zal er opnieuw 
advies worden gegeven door Jan Peeters.  

 

4.11 ISSA conferentie in Gent: Local Responses, Global Advances. 
Towards Competent Early Childhood Systems 

Looptijd: december 2015 – oktober 2017 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Ankie Vandekerkchove & Mike De Cloedt 
Financiering Stad Gent, inkomsten deelnemers  
 
Doelstelling Deze conferentie in Gent is de eerste ISSA-conferentie in West-Europa. 

Op die manier zal ISSA een verdere stap zetten om hét netwerk van ECEC 
te worden in Europa. Tevens geeft deze conferentie de kans aan Vlaamse 
kinderopvangorganisaties, de voorzieningen binnen Gent en aan de 
opleiding Pedagogie van het Jonge Kind om zich op de Europese kaart te 
plaatsen.  

Resultaat 2017 De ISSA-conferentie was een groot succes. Er waren in totaal 456 
deelnemers uit in totaal 60 landen: 371 uit Europa en Centraal-Azië, 32 uit 
Noord-Amerika, 3 uit Zuid-Amerika, 4 uit Afrika, 4 uit Oceanië en 42 uit 
Azië. Dit grote aantal deelnemers uit zowel Oost- als uit West-Europa 
toont aan dat we de doelstelling om van ISSA hét netwerk van Europa te 
maken, gehaald hebben. Naast de deelnemers uit Oost-Europa die 
traditiegetrouw aanwezig waren, was er een grote delegatie uit West-
Europa. Het aantal deelnemers lag ongeveer 150 hoger dan in de vorige 
conferenties. 111 deelnemers gingen kinderdagverblijven en 
kleuterscholen bezoeken op in totaal 11 plaatsen in Gent. 
In totaal werden naast de keynotes en de discussie, 101 presentaties 
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gegeven door 200 presenters. De evaluaties waren bijzonder positief. Ook 
voor de organisaties die de conferentie organiseerden was het bilan 
positief. Gent kon zich profileren als een stad van kwaliteitsvolle 
voorzieningen voor jonge kinderen. VBJK, Arteveldehogeschool en de 
Universiteit Gent kijken dan ook met trots terug op deze conferentie. Uit 
de presentaties en keynotes bleek dat er in Gent en Vlaanderen zeer veel 
inhoudelijke expertise is over ECEC.  

 
 

4.12 Routledge boek over European Quality Framework 

Looptijd: januari 2018 – juli 2019 
Projectcoördinatie: Jan Peeters  
Projectuitvoering: Jan Peeters & Ankie Vandekerckhove 
Financiering Open Society Foundation 
 
Doelstelling Werk van VBJK en partners over European Quality Framework en 

Transatlantic Forum for Inclusive Early Years vastleggen in een boek voor 
beleidsmensen, onderzoekers en stakeholders uit zeer uiteenlopende 
landen.  

Proces 2018 In 2017 was Jan Peeters gastprofessor voor ECEC aan de Universiteit Gent 
en was hij ook Summer Course director aan de Eastern European 
University van Boedapest. In beide cursussen liet hij zich inspireren door 
het EQF en de recommendations van het TFIEY. Op vraag van de Open 
Society Foundation werd besloten om de bijdragen van beide cursussen 
te bundelen in een Engelstalig boek. Er werd contact opgenomen met 
uitgeverij Routledge die boeken verdeeld over de hele wereld.  

Beoogd resultaat 
2019 

Het boek verschijnt in het voorjaar 2019. 

 
 

4.13 Samenwerking met Universiteit van Parma (IT) 

Looptijd: 2017 – 2020 
Projectcoördinatie: Nima Sharmahd 
Projectuitvoering: Nima Sharmahd 
Financiering: Universiteit Parma – Departement Psychologie 
 
Doelstelling Via samenwerking met de Universiteit van Parma uitwisseling tussen 

Vlaanderen en Italië realiseren over pedagogische projecten voor 0 tot 12 
jaar. 

Proces 2018 Nima Sharmahd, medewerker van VBJK, is van november 2017 tot 
november 2020 gastprofessor aan de Universiteit van Parma - 
Departement Psychologie. Dit willen we aangrijpen om de samenwerking 
met de Universiteit van Parma uit te bouwen en uitwisseling over ECEC te 
realiseren. Die uitwisseling is interessant om diverse redenen. ECEC-
voorzieningen in Parma hebben een rijke traditie in pedagogisch 
documenteren en pedagogische begeleiding. Daarnaast kent Italië, net 
als Vlaanderen, een split-system en werd er recent beslist om in te zetten 
op een betere integratie van kinderopvang en kleuteronderwijs.  
Nima Sharmahd begeleidt als gastprofessor een Phd-student. De 
centrale onderzoeksvraag van het Phd-onderzoek wordt in dialoog 
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bepaald zodanig dat het onderzoek meerwaarde kan realiseren voor 
beide betrokken landen. Een studente komt in voorjaar 2018 stage lopen 
bij VBJK. Ten slotte onderzoeken we de mogelijkheden om samen met 
de Universiteit van Parma een transnationaal project op te zetten over 
integratie van kinderopvang en kleuteronderwijs. 

Beoogd resultaat 
2018 

Samenwerking met de Universiteit van Parma resulteert in uitwisseling 
van studenten en samenwerking in onderzoeksprojecten. 
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5 Adviesverlening en netwerking 
 
5.1 Vlaanderen 

5.1.1 Ondersteunen beleidsontwikkelingen gezinsopvang – participeren aan 
werkgroep gezinsopvang 

 
Advies Looptijd: 2017 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

Kind en Gezin organiseerde in 2017 een werkgroep met als doel te 
reflecteren over de toekomst van de gezinsopvang. De werkgroep 
kwam tweemaal samen. Op basis van de werkgroep en 
bijkomende gesprekken werd een actieplan ter ondersteuning van 
de gezinsopvang voorgesteld. 

VBJK nam deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep.  
 

5.1.2 Ambtelijke werkgroep ‘Investeren in de omgeving van kinderen: 
transities’ en ev. werkgroepen in kader van actieplan 

Advies Looptijd: 2015 – onbepaald 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

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 2017 zal dit ambtelijk 
overleg worden verdergezet en wordt concreet vormgegeven aan 
de te ondernemen acties.  
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5.1.3 MeMoQ – participeren aan klankbordgroep 

Advies Looptijd: tot april 2017 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

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 het 
pedagogische raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en 
peuters, een nulmeting van de pedagogische kwaliteit en twee 
afgeleide instrumenten (inspectie-instrument en zelf-
evaluatieinstrument). Twee medewerkers van VBJK, Chris De 
Kimpe en Jan Peeters, namen deel aan de klankbordgroep van het 
MeMoQ-project.  

 

5.1.4 Adviesverlening aan Klasse bij ontwikkeling filmpjes in het kader van het 
project Kleine Kinderen, Grote Kansen  

Advies Looptijd: jan 2018 – juni 2018 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

Klasse maakt in opdracht van de Koning Boudewijnstichting vier 
didactische filmpjes voor leerkrachten en lerarenopleiders over 
talige interactie, socio-emotionele ontwikkeling/relaties, executive 
functies en dialoog met ouders. In deze filmpjes wordt één 
klaspraktijk gefilmd en krijgt de leerkracht advies van ‘experten’ 
over hoe de praktijk anders te organiseren, zodat er beter met 
diversiteit en kansarmoede kan omgegaan worden. Voor het 
filmpje dialoog met ouders, is Katrien Van Laere samen met Prof. 
dr. Ruben Verlinden (Ugent, vakgroep onderwijskunde) één van de 
gevraagde experten. 

 

5.1.5 Lokaal Overleg Kinderopvang, Stad Gent 

Advies Looptijd: tot eind 2018 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

Jan Peeters is voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang van 
de Stad Gent. 

 

5.1.6 Stuurgroep sociale functie, Kind en Gezin 

Advies Looptijd: 2015 – onbepaald 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

VBJK nam ook in 2017 actief deel aan de Stuurgroep Sociale 
Functie, een overlegforum georganiseerd door Kind en Gezin. In de 
stuurgroep zitten zowel aanbieders van voorzieningen, 
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koepelorganisaties als vertegenwoordigers van de doelgroepen. In 
2017 bleven de problemen inzake toegang en de complexe regeling 
van de diverse – en verhoogde - tarieven voor kinderopvang op de 
agenda staan. Met name de exclusieve bevoegdheid van het 
OCMW (en niet langer de voorzieningen zelf) om sociale tarieven 
toe te kennen werd op de korrel genomen. Alle aanwezige 
organisaties onderzoeken de mogelijkheden om via een nauwe en 
intense samenwerking tussen kinderopvang en OCMW en via 
concrete afspraken deze recent opgebouwde drempel voor 
kansengroepen te minimaliseren en hun ervaringen hierover uit te 
wisselen. Het werd tevens duidelijk dat de budgettaire ruimte erg 
krap is om structurele antwoorden te bieden op de besproken 
knelpunten.  
Dit wordt gecontinueerd in 2018. 

5.1.7 Adviesraad Gezin VGC 

Advies Looptijd: onbepaald 

Financiering: partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

VBJK nam in 2017 als expert deel aan de Adviesraad Gezin van 
VGC. Dit orgaan verleent VGC advies over kinderopvang en 
preventieve gezinsondersteuning in Brussel. Deelname aan dit 
adviesorgaan laat ons toe om evoluties en knelpunten in het 
werkveld en lokaal beleid op te volgen.  
Dit wordt gecontinueerd in 2018. 

 

5.1.8 Lerend netwerk proeftuinen inburgering laaggeletterde moeders – advies 
inbedding projectresultaten 

Advies Looptijd: Begin 2017 

Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

De AMIF-proeftuinen voor laaggeletterde moeders en jonge kinderen 
liepen in december 2016 op zijn eind. VBJK schreef, in samenwerking met 
de proeftuinen en partners, het draaiboek ter ondersteuning van nieuwe 
projecten voor moeders en kinderen. Daarnaast werd een nieuwe AMIF-
oproep voorbereid met dezelfde contouren als de eerste proeftuinen, 
maar met de voorwaarde te werken met de ‘gevalideerde methodiek’. 
Hiervoor dient het draaiboek als grootste inspiratie. 
Omdat de proeftuinen gezorgd hebben voor een heel waardevolle en 
vernieuwende dynamiek, wil Kind en Gezin samen met partners 
terugblikken en kijken welke factoren, structureel en lokaal, versterkend 
of remmend gewerkt hebben. VBJK (Veerle Vervaet) ondersteunde Kind 
en Gezin bij de organisatie van een ‘Uitwisseling en blik op de toekomst 
met Kind en Gezin-partners van de AMIF-proeftuinen Laaggeletterde 
moeders en jonge kinderen’. 
Voor Kind en Gezin namen zowel medewerkers vanuit de kinderopvang 
als vanuit preventieve gezinsondersteuning deel, om zoveel mogelijk 
linken te kunnen leggen. 
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5.1.9 INCH begeleidingscomité 

Advies Looptijd: 2016 - 2018 

Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

Het INCh-project onderzoekt de manier waarop lokale netwerken 
ontwikkeld worden in de strijd tegen kinderarmoede in België. Het 
project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen 
Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Université de Liège om zo 
inzichten te verwerven die kunnen bijdragen tot een betere werking van 
deze lokale netwerken, waarin het bevorderen van het welzijn van 
gezinnen in armoede een centrale plaats inneemt. Het onderzoef focust 
voornamelijk op netwerkcoördinatie, samenwerkingsverbanden en 
percepties van gezinnen, lokale beleidsmakers en sociaal werkers. 
Sandra Van der Mespel neemt deel aan het begeleidingscomité van dit 
onderzoeksproject. Voorjaar 2018 wordt het onderzoek afgerond en 
worden de resultaten gepresenteerd op een slotconferentie.  

 

5.1.10 Sectoroverleg Kind en Gezin 

Advies Looptijd: 2017 - onbepaald 

Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

Kind en Gezin startte in 2017 met een vernieuwd sectoroverleg. VBJK 
werd uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg. Sinds 2017 
participeert Sandra Van der Mespel aan dit overleg. Dit wordt 
gecontinueerd in 2018.  

 
 

5.2 Internationaal 

5.2.1 Participatie aan ISSA netwerk 

Advies Looptijd: tot eind 2018 

Financiering: OSF 

ISSA, International Step by Step Association, is een breed netwerk 
actief in meer dan 30 landen uit Europa en Centraal-Azië. VBJK is 
full member van dit netwerk. Chris De Kimpe zetelt in het Program 
Committee van ISSA.  

ISSA stelt VBJK in staat om ontwikkelingen in ECEC (Early 
Childhood Education and Care) in diverse landen te volgen. De 
Europese en wereldwijde samenwerkingsverbanden die VBJK 
binnen ISSA kan aangaan, laten ons ook toe om samen met 
partnerorganisaties nieuwe internationale projecten te 
ontwikkelen.  
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5.2.2 NESETII: in stuurgroep zetelen die onderwerpen voor 
onderzoeksprojecten opzoekt en selecteert in samenwerking met de 
Europese Commissie, DG Education and Culture 

Advies Looptijd: tot eind 2019 

Financiering: Europese Commissie  

NESET II wil beleidsmedewerkers uit diverse landen relevante 
onderzoeksresultaten aanleveren over de sociale dimensie van educatie 
en opleiding. Het NESET II-netwerk heeft tot doel advies te geven aan de 
Europese Commissie, research reviews te produceren en een lijst te 
maken van onderzoekers in Europa die research opzetten over de sociale 
aspecten van onderwijs en vorming.  
Jan Peeters is lid van de groep die NESET II aanstuurt (NESET II 
Network). In 2017 vonden twee bijeenkomsten plaats met de Europese 
Commissie DG EAC unit A4 (onderzoek in Education) die geleid wordt 
door Jan Pakulski. VBJK realiseerde in 2017 het onderzoeksrapport 
Transforming European ECEC services and Primary schools into 
professional learning communities (cfr. 4.9). 
In 2018 werkt VBJK aan een nieuwe onderzoeksrapport Importance of 
integrated approaches in ECEC. Jan Peeters stelde in de expertgroep, na 
overleg binnen VBJK, dit nieuwe thema voor. Het voorstel werd uit een 
reeks van zeven thema’s gekozen. Ankie Vandekerckhove en Hester 
Hulpia zullen dit onderzoek uitwerken (cfr. 2.4).  
Jan Peeters blijft in de expertengroep zetelen als senior researcher.  
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Facts and f igures 2017 

1 Communicatie 
 
Sinds enkele jaren werkt VBJK stapsgewijs aan communicatie. In 2017 werden enkele grote 
stappen genomen: VBJK lanceerde een nieuwe website, slaagde erin om thema’s in de publieke 
media aan te kaarten en zette in op communicatie via sociale mediakanalen. Op deze manier 
willen we de expertise die VBJK ontwikkelt, delen met verschillende doelgroepen in het 
werkveld (van praktijk- tot beleidsmedewerker) en de publieke opinie meenemen in bepaalde 
nieuwe evoluties.  
 
 
Nieuwe website 

Sinds voorjaar 2017 werkt VBJK met een website waarbij medewerkers (Ellen Rutgeerts en Mike 
De Cloedt) de back end zelf kunnen bewerken. We beheren de website nu een jaar, de evaluatie 
is positief:  

• De algemene voorstelling van VBJK is beter: niet alleen onze missie en visie staan helder 
uitgeschreven, de bezoeker ondervindt ook meteen op welke werkvelden VBJK actief is 
en welke thema’s we naar voren schuiven.  

• De projecten staan helder opgelijst en omschreven. Ze worden ook aangevuld met 
bijhorende rapporten, artikels, filmmateriaal …  

• Elke publicatie heeft een volwaardige pagina. Waar mogelijk vullen we dit aan met extra 
rapporten, artikels en filmmateriaal en linken we naar de bijhorende projecten. 

• De nieuwsberichten die we online plaatsen, brengen inhoudelijke standpunten of 
inspiratie voor praktijk en beleid. Deze aanpak verschilt met vroeger: we brengen 
inhoud; nieuwsberichten waarmee we initiatieven, evenementen, projecten … van 
partnerorganisaties aankondigen, plaatsen we nu op onze sociale mediakanalen.  

• Voor elk congres, elk studiedag, elke training, … maken we nu een pagina aan. Omdat 
hierdoor meer eventpagina’s verschijnen, wordt meteen veel duidelijker dat VBJK ook 
daarop inzet.  

• Van trailer tot volledige documentaire:  
Het filmmateriaal van VBJK integreren we stap voor stap in de website. Op 
projectpagina’s of publicatiepagina’s kunnen bezoekers dus doorklikken naar gratis 
filmmateriaal dat ze kunnen gebruiken in teamoverleg, lerende netwerken, vormingen 
en opleidingen. Voor een overzicht van al ons beeldmateriaal kunnen medewerkers en 
verantwoordelijken uit het werkveld, studenten, docenten en iedereen die interesse 
heeft in het werken met jonge kinderen nog steeds terecht op www.vimeo.com/vbjk. 
Het beeldmateriaal over kinderopvang, buitenschoolse opvang en opvoeding van 
kinderen van 0 tot 12 jaar kan er vrij bekeken worden. Het online videoarchief telt 
momenteel 84 digitale video’s waarvan er 61 vrij bekeken kunnen worden. 
De jaarstatistieken tonen dat onze films in 2017 in meer dan 100 landen werden 
afgespeeld, met een totaal van 5.634 ‘total plays’, 1.513 ‘finishes’ en 22.377 
‘impressions’. De drie meest bekeken films in 2017 waren ‘Over de Streep’, ‘Groeien in de 
Gezinsopvang’ en ‘Dat lust ik héél héél graag’ (trailer). 

 
Van partnerorganisaties horen we dat de website fris en uitnodigend is. Doordat bezoekers 
steeds kunnen doorklikken naar andere relevante items (een evenement wordt bijvoorbeeld 
gekoppeld aan een project, een werkveld, een thema of een nieuwsbericht), krijgen bezoekers 

http://www.vimeo.com/vbjk
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ook een goed beeld van de brede vernieuwing waar VBJK aan werkt, van de nationale en 
internationale netwerken waarin VBJK is ingebed en van de waaier aan projecten en publicaties.  
 
Dat dit goed werkt, merken we ook aan de bezoekersresultaten. Sinds 23 maart 2017, het 
moment waarop het nieuwe www.vbjk.be online ging, raadpleegden 13 203 bezoekers* de 
website van VBJK, samen goed voor 68 938 paginaweergaven. De meeste bezoekers komen 
uit Vlaanderen, maar de website werd ook geraadpleegd door bezoekers uit meer dan 150 
landen. 
 
*OPM: de analytische cijfers van 2017 kunnen niet vergeleken worden met die van 2016 omdat de data van 2017 de 
‘gefilterde weergave’ weergeeft. De gefilterde weergave houdt in dat de bezoeken van eigen medewerkers en spam 
niet langer inbegrepen zijn. In voorgaande jaren hadden we niet de mogelijkheid om de gefilterde weergave op te 
roepen. 
 
Sociale en publieke media 

VBJK heeft een kanaal op Twitter (www.twitter.com/VBJKvzw) en op Facebook 
(www.facebook.com/VBJKvzw). Ellen Rutgeerts onderhoudt deze kanalen, onder meer met de 
suggesties en linkjes die collega’s doorgeven. Onze facebookpagina heeft 678 volgers and 
counting. Op twitter heeft VBJK 243 volgers, onder hen enkele influencers die onze berichten 
regelmatig retweeten. Via facebookberichten willen we onze inhoud dicht bij het werkveld 
brengen; via twitter willen we, nationaal en internationaal, de relevante beleidsmakers, 
onderzoekers en actors of change bereiken.  
 
Daarnaast werkt VBJK aan (hernieuwde) relaties met pers en publieke media. Bedoeling is deze 
perscontacten in te kunnen zetten om inhoudelijk te reageren wanneer onze thema’s in de 
actualiteit komen en om proactief eigen onderzoekresultaten en nieuwe relevante inzichten 
onder de aandacht te brengen. Naar aanleiding van de presentatie van de onderzoeksresultaten 
over transitie naar het kleuteronderwijs (studiedag 22 september 2017, samen met Universiteit 
Gent en Stad Gent), is Ellen Rutgeerts erin geslaagd om het thema in verschillende media te 
krijgen. Verder is ze het afgelopen jaar ook enkele keren gecontacteerd om te reageren op 
actuele items.  
 
 
Documentatiecentrum 

VBJK biedt gespecialiseerde documentatie aan 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. Het documentatiecentrum werd in 2017 opnieuw aangevuld met 127 publicaties 
zoals recent verschenen boeken, brochures, rapporten, audiovisueel materiaal en andere 
publicaties over kinderopvang en opvoedingsondersteuning in verschillende Europese talen. 
Verder proberen we zoveel mogelijk documenten online te plaatsen: op onze nieuwe website 
kunnen bezoekers artikels en rapporten downloaden en films bekijken. Geïnteresseerden 
kunnen evenwel nog steeds de bibliotheek bezoeken en digitaal op zoek gaan naar publicaties. 
Daarvoor is steeds een laptop voor bezoekers beschikbaar. Gemiddeld telden we een tiental 
externe ontleners per week, waarbij er wekelijks ongeveer vijfentwintig publicaties werden 
ontleend, de eigen medewerkers niet inbegrepen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vbjk.be/
http://www.twitter.com/VBJKvzw
http://www.facebook.com/VBJKvzw
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Research Gate 

VBJK medewerkers stellen wetenschappelijke artikels, al dan niet geschreven in samenwerking 
met andere onderzoekers, ter beschikking via het platform Research Gate. Op deze manier 
wordt de know-how, zowel nationaal als internationaal, verspreid. In tegenstelling tot 
downloads op onze eigen website verleent Research Gate zich ertoe om auteursrechterlijk 
beschermde artikels toch te verspreiden onder professionelen. In 2017 werden de geüploade 
artikels 609 keer geciteerd en 6723 keer gelezen. We telden ook 1322 profile views op 
Research Gate. 
 
 
Medewerkers 

• Ellen Rutgeerts (communicatie, ontwikkeling nieuwe website, contentbeheer website, 
publieke media, sociale media …) 

• Mike De Cloedt (ondersteuning website, documentatiecentrum, Vimeo) 
• Brecht Peleman (Vimeo, Research Gate) 
• Jan Peeters (Research Gate)  
• Hester Hulpia (Research Gate) 
• Katrien Van Laere (Research Gate) 
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2 Evenementen 
 
2.1 VBJK levert bijdrage aan evenementen 

2.1.1 Keynotes op conferenties in België en Nederland 

Peeters, J., De meerwaarde van transnationaal werken. Masterclass voor Europees Sociaal 
Fonds, Brussel, 6 september  
 
Peeters, J., Inleiding studiedag: Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool? Gent, 
UGent, 22 september 2017  
 
Peeters, J., Kinderopvang als hefboom en zin en onzin van kloof tussen opvang en school 
Een sterke start voor elk kind. Vlaams Parlement, Brussel, 8 december 2017  
 
Peleman, B., Transitie naar de kleuterschool. Ervaringen en leerkansen van kinderen in 
armoederisicosituaties. Studiedag Schoolrijpe Kinderen of Kindrijpe Kleuterschool. Gent, 
Universiteit Gent, 22 september 2017 
 
Rutgeerts, E., Buurtgezichtendag. Pedagogische studiedag buurtgerichte kinderopvang Stad 
Gent, Gent, buurtcentrum Rabot (Toreke), 2 juni 2017 
 

2.1.2 Lezingen, workshops en debatten in België en Nederland 

Boudry, C., Actie en interactie, VBJK, KIDDOdag, Gent, 19 mei 2017 
 
Boudry, C., Een rijke omgeving bieden aan jonge kinderen, Landelijke kinderopvang, Elk kind 
is krachtig, Opwijk, 21 november 2017 
 
Geens, N. & Lambert, L., Webinar 'Ontmoeten is simpel … maar niet altijd gemakkelijk', 
VBJK en VCOK, Webinarreeks 'Inspiratie voor de professionele praktijk', Gent, 26 oktober 2017 
 
Hemeryck, I. & Lambert, L., Het inspiratieboek ‘Ontmoeten is simpel … maar niet altijd 
gemakkelijk', EXPOO, EXPOO, Antwerpen, 7 december 2017 
 
Hulpia, H., Ervaringsgebieden en sleutelervaringen. VBJK, KIDDOdag, Gent, 19 mei 2017 
 
Hulpia, H. & Lambert, L., Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind. EXPOO, Kind en 
Gezin, Uitwisselingsdag, Brussel, 8 juni 2017 
 
Hulpia, H. & Lambert, L., Voorleessessie ‘Huis van het Kind In-Zicht’. EXPOO, EXPOO-
congres Ieder kind telt, Antwerpen, 7 december 2017 
 
Hulpia, H., SYMPOSIUM: Promoting process quality in Flemish ECEC through defining, 
measuring, monitoring and improving practice. ISSA & VBJK, ISSA, Gent, 4 t.e.m. 6 oktober 
2017 
 
Hulpia, H., Panel: Final destination – integration of early childhood services. ISSA & VBJK, 
ISSA, Gent, 4 t.e.m. 6 oktober 
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Hulpia, H., Integrated services in the early years – towards an international platform for 
exchange. VBJK, Kind en Gezin, EXPOO & ISSA, preconference ISSA, Gent, 3 oktober 2017 
 
Peleman, B., Transitie naar de kleuterschool. Ervaringen en leerkansen van kinderen in 
armoederisicosituaties. Kleine Kinderen Grote Kansen. Lerend Netwerk Kleine Kinderen 
Grote Kansen. Brussel, Odisee Hogeschool, 2 februari 2017 
 
Peleman, B., Effecten van permanent leren en pedagogische begeleiding op de kwaliteit van 
voorzieningen voor jonge kinderen. VBJK - Universiteit Gent. Kick-Off Tweedaagse AMIF. 
Gent, Universiteit Gent, 15 maart 2017 
 
Peleman, B., Transitie naar de kleuterschool. Ervaringen en leerkansen van kinderen in 
armoederisicosituaties. Inspectie Basisonderwijs. Interne Studiedag Inspectie Basisonderwijs. 
Brussel, Vlaamse Overheid, 11 oktober 2017 
 
Peleman, B., Transitie naar de kleuterschool. Ervaringen en leerkansen van kinderen in 
armoederisicosituaties. Departement Onderwijs. Middagsessie Departement en Agentschap 
Onderwijs. Brussel, Vlaamse Overheid, 14 december 2017 
 
Van Laere, K., Wat leren we van ouders, kleuterleiders en kinderbegeleiders? Schoolrijpe 
kinderen of kindrijpe kleuterschool? Op weg naar zinvolle kleuterparticipatie, Gent, Ugent 
FPPW, 22 september 2017 
 
Vandekerckhove, A., Studiedag Kleine kinderen in de grote jeugdhulp, inleiding en 
moderatie, Jongerenbegeleiding Informant, Kind en Gezin, Brussel, 17 november 2017 
 
Vervaet, V., Loczy, geborgenheid en autonomie, een pas de deux, VBJK, KIDDOdag, Gent, 
Congrescentrum Het Pand, 19 mei 2017 
 

2.1.3 Keynotes op internationale studiedagen en congressen 

Peeters, J., Est-il possible de réaliser la mixité dans le secteur de la petite enfance ? Keynote 
at the « Mixité professionnelle dans la petite enfance » conférence. Ministère des Affaires 
Sociales. Paris, 13 janvier 2017 
 
Peeters, J., Des crèches ouvertes aux parents et au territoire « Accueillir et inventer 
ensemble », Journée de lancement du projet éducatif des crèches départementales. Saint-
Denis, 9 mars 2017  
 
Peeters, J., The Pursuit of Quality in ECEC, recommendations from a UNICEF study in four 
Balkan countries. Keynote at UNICEF RKLA 3 & 4meeting including all children in quality 
learning in CEE/CIS, Lisbon (Portugal), 15th March 2017 
 
 
Peeters, J., Towards a gender balance in ECEC: What works? Keynote on the Early Years 
International Professional Practice Conference 2017. Celebrating Boys, Fathers and Men in 
ECEC. Newcastle (Northern Ireland), 8th June.  
 
Peeters, J., The Pursuit of Quality in ECEC: recommendations from a UNICEF study in four 
Balkan countries. Brussels, TAIEX, European Commission, 5th May 2017 
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Peeters, J., The Pursuit of Quality in ECEC. Keynote on the Conference ‘Key dimensions of 
Quality Development in ECEC’. The pre-school curriculum framework. Belgrade, CIP/UNICEF, 
23th of May  
 
Peeters, J., From stories of actors of change to competent ECEC systems. Keynote on the 
International ISSA Conference in Ghent on Local Reponses, Global Advances. Ghent, 4th 
October.  
 
Peeters, J., Webinar Integrated centres: towards a continuity between different stages of 
the care and education system. Ghent, 26th October 
 
Peeters, J., Early Childhood Education and Care in the context of the European Commission 
Educational Package. Keynote at the study day on Modernisation of Education in EU. Brussels, 
European Parliament, 28th November.  
 

2.1.4 Lezingen, workshops en debatten op internationale studiedagen en 
congressen 

Aarssen, J. and Vandekerckhove, A., Multilingual Early Childhood Education and Care 
for Young Refugee Children, ISSA conference Local responses, Global advances: towards 
competent early childhood systems, Gent, 4th-6th October 2017 
 
Devos, B., Faure, C., Gryffroy, A., Libin, L. and Vandekerckhove, A., Workshop ‘Policy 
strategies for increasing the accessibility of child care services’, ISSA conference Local 
responses, Global advances: towards competent early childhood systems, Gent, 4th-6th October 
2017 
 
Gordon, J., Ionescu, M., Rezek, M.; Sica, M. and Vandekerckhove, A., Workshop ‘Final 
destination – integration of early childhood services’, ISSA conference Local responses, 
Global advances: towards competent early childhood systems, Gent, 4th-6th October 2017 
 
Luciano, E., Marcuccio, M., Rankl, M., Rezek, M. and Vandekerckhove, A., Symposium  
EQUAP – Enhancing quality in ECEC through participation, EECERA Conference, Early 
childhood education beyond the crisis, Bologna, Italy, 29th Augustus - 1st September 2017 
 
Peeters, J., Monitoring and evaluation of ECEC. Masterclass on Conference Key Dimensions of 
Quality Development in ECEC. The pre-school curriculum Framework, Belgrade CIP/ UNICEF, 
23rd May 2017 
 
Peeters, J., Monitoring Access Quality in ECEC. Introduction on training on Monitoring and 
Evaluation, Belgrade, 24th May 2017 
 
Peeters, J., Towards a Gender balance in ECEC: which professionalism do we need ? Why are 
there so few males? Masterclass on the Early Years International Professional Practice 
Conference 2017. Celebrating Boys, Fathers and Men in ECEC, Newcastle (Northern Ireland), 8th 
June 2017 
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Peeters, J., Vandekerckhove, A. Summer Course Central European University Budapest, The 
Role of Early Childhood Development in Promoting Equity and Social Inclusion. Budapest, 
10th - 14th July  

Master classes:  
• The Pursuit of Quality in ECE, Using the European Quality Framework in four 

middle income countries (UNICEF study) 
• Transatlantic Forum: a meeting place for policymakers and researchers on 

inclusive early childhood education and care 
• Improving Access to High Quality Early Childhood Education 
• Competences to work towards Inclusion and pathways towards qualification 
• Pedagogical coaching: an efficient way to improve practice 
• How do children experience transitions?  
• The Role of fathers 
• The role of the EU and other international organisations and foundations to 

inspire and influence national, regional and local policies with Tina Hyder and 
Nora Milotay 

 
Peeters, J., Professionalization of Childcare Assistants in Early Childhood Education and 
Care (ECEC). Pathways towards Qualification. EECERA Conference, workshop by Nima 
Sharmahd and Jan Peeters. Bologna, 31st August 2017 
 
Peeters, J., Workshop with Ann Langelet chaired by Jan Peeters on the International ISSA 
Conference in Ghent on Local Reponses, Global Advances. Ghent, 5th October 2017 
 
Peeters, J., Masterclasses for Sequences Project. Budapest,13-14-15th November 2017 
        Masterclasses by Jan Peeters on following topics: 

• Using the European Quality Framework  
• Improving Access to High Quality Early Childhood Education 
• Competences to work towards Inclusion and pathways towards qualification 
• Pedagogical coaching: an efficient way to improve practice 

 
Peeters, J., Transforming European ECEC services and primary schools into professional 
learning communities: drivers, barriers and ways forward. Jan Peeters chaired this session of 
Nima Sharmahd on Empowering Schools and Evidence-informed policies for quality education. 
EENE and NESET II Conference of the European Commission, 23th November 2017 
 
Peleman, B., Transitioning from home or childcare to preschool. Capturing the voices of 
children in situations of social exclusion and poverty. EECERA. EECERA Conference, Bologna, 
31st August 2017 
 
Peleman, B., Taken for granted assumptions in Flemish pre-primary education. EECERA. 
EECERA Conference, Bologna, 31st August 2017 
 
Peleman, B. Boudry, C. Demeulenaere, B., Across the line. Supporting inclusive transition 
processes. ISSA. ISSA Conference, Gent, 4th October 2017  
 
Van Laere, K., The social and political potential of educare. Exploring perspectives of 
parents and preschool. EECERA, EECERA Conference, Bologna, 31st August 2017 
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Van Laere, K., Wat leren we van ouders, kleuterleiders en kinderbegeleiders in transitie? 
Kleine kinderen, Grote Kansen project, Lerend netwerk Kleine Kinderen, grote kansen, Brussel, 
28th September 2017 
 
Van Laere, K., Zorgeloos naar de kleuterschool? FPPW vakgroep sociaal werk en sociaal werk, 
Opstaan met …, Gent, 1st December 2017 
 
Van Laere, K. & Peleman, B., Educare - warme overgang. VGC, Interactieve Lezing, Brussel, 
19th October 
 
Van Laere, K., Doctoraatsverdediging - conceptualisations of care and education in ECEC. 
FPPW vakgroep sociaal werk en sociaal pedagogiek. Doctoraatsverdediging UGent, Gent, 19th 
June 2017 
 
Vervaet, V., Integrated services – a self-evident story, or not? ISSA, VBJK,& Stad Gent, 
Workshop op ISSA Conference, Congrescentrum Het Pand, Gent, 5th October 2017 
 

2.1.5 Trainingen en gastcolleges binnen opleiding en vorming 

Boudry, C., Pedagogisch documenteren. Karel de Grote Hogeschool, gastcollege, Antwerpen, 
9 februari 2017 
 
Boudry, C., Pedagogisch documenteren. Karel de Grote Hogeschool, gastcollege, Antwerpen, 
9 maart 2017 
 
Boudry, C., Okiddo, Inspiratie voor acties met jonge kinderen. Kindercentrum Axel, Training 
voor medewerkers kinderopvang en Brede school, Axel (Nederland), 21 maart 2017 
 
Peleman, B., Transitie naar de kleuterschool. Ervaringen en leerkansen van kinderen in 
armoederisicosituaties. Universiteit Gent. Gastcollege voor 3e bachelorstudenten UGent. Gent, 
Universiteit Gent, 4 mei 2017 
 
Rutgeerts, E., Hoe schrijf je een opiniestuk? CESSMIR, Universiteit Gent. Workshop voor 
doctoraatsstudenten CESSMIR. Gent, 8 maart2017 
 
Van Laere, K., Wat leren we van ouders, kleuterleiders en kinderbegeleiders in transitie? 
Vives, Les voor Studenten Kleuteronderwijs Vives, Tielt, 25 september 2017 
 
Van Laere, K. Peleman, B., EDUCARE. Warme overgang. VGC. Interactieve lezing. Brussel, 
VGC, 19 oktober 2017 
 
Van Laere, K., Wat leren we van ouders, kleuterleiders en kinderbegeleiders in transitie? 
Thomas More, Les voor Studenten Kleuteronderwijs Thomas More, Mechelen, 7 november 2017 
 
Van Laere, K., Wat leren we van ouders, kleuterleiders en kinderbegeleiders in transitie? 
Erasmus Hogeschool Brussel, Les voor Studenten Kleuteronderwijs en PJK EHB, Brussel, 8 
november 2017 
 
Van Laere, K., Hoe vroeger naar de school, hoe beter? De idee van de leerplichtverlaging. 
FPPW, lerarenopleiding, Les voor lerarenopleiding, Gent, 8 november 2017 
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2.1.6 Studiebezoeken 

Studiebezoek Paul Leseman en Pauline Slot, 6-7 juni 2017 
 
 

2.2 VBJK neemt deel aan evenementen 

2.2.1 Bijwonen conferenties, studiedagen en studiebezoeken 

Boudry, C., Methodiek naar innoverende arbeidsomstandigheden. De Tandem, GO!, Brugge, 
21 februari 2017 
 
Boudry, C., Studiebezoek: Laterna Magica. De Tandem, GO!, Amsterdam, 2 & 3 maart 2017 
 
Boudry, C., Spin-Kunst in de buitenschoolse opvang. Karel De Grote Hogeschool, Antwerpen, 
20 oktober 2017 
 
De Cloedt, M. & Rutgeerts, E., Inspiratiedag buitenschoolse opvang, Tomorrowlandegem. 
VCOK, Landegem, 24 oktober 2017 
 
Hulpia, H., Wat betekenen armoede en migratie voor de gezondheid van baby's? KBS, 
Brussel, 31 januari 2017 
 
Hulpia, H., Opstaan met … Joris de Corte. Vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, Gent, 
10 maart 2017 
 
Hulpia, H., Het gezin in Vlaanderen 2.0. Kenniscentrum Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen, Brussel, 15 mei 2017 
 
Hulpia, H., Opstaan met … Jochen Devlieghere. Vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, 
Gent, 18 mei 2017 
 
Hulpia, H., Trefdag Huizen van het Kind Oost-Vlaanderen. Provincie, Gent, 20 oktober 2017 
 
Hulpia, H., Stakeholdersforum Kinderarmoede. OCMW Gent, Gent, 14 november 2017 
 
Peleman, B., Lerend Netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen. Studiedag: Kleine Kinderen 
Grote Kansen. Brussel, Odisee Hogeschool 9 februari 2017 
 
Peleman, B., EECERA Conference. EECERA, Bologna, 29 augustus - 1 september 2017 
 
Peleman, B., Lerend Netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen. Studiedag: Kleine Kinderen 
Grote Kansen, Brussel, Odisee Hogeschool, 28 september 2017 
 
Peleman, B., Kick-Off SEED. ICDI, Boedapest, 10 t.e.m. 12 december 2017 
 
Rutgeerts, E., Persmoment MeMoQ. Kind en Gezin, Brussel, 19 april 2017 
 
Rutgeerts, E., Opstaan met… Naomi Geens & Lieve Debosscher, Werk maken van 
ontmoeting tussen gezinnen. Universiteit Gent, Gent, 20 oktober 2017 
 
Sharmahd, N., EECERA Conference. EECERA, Bologna, 29th August – 1st September 2017 
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Vandekerckhove, A., Open Forum en voorstelling rapport ‘Papieren rechten’, over kinderen 
en migratie. Kinderrechtencoalitie, Brussel, 25 januari 2017 
 
Vandekerckhove, A., Boekvoorstelling ‘Spelen in zwarte sneeuw’. Vlaams parlement, Brussel, 
9 februari 2018 
 
Vandekerckhove, A., Conferentie Kinderarmoedebestrijding, ook jouw zaak! 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, HoGent, UGent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 
Gent, 23 februari 2017 
 
Vandekerckhove, A., Viering 30 jaar Kinderrechstwinkel. Zebrasraat, Gent, 9 juni 2017 
 
Vandekerckhove, A. Conferentie 'Is Europe doing enough to protect fundamental rights?', 
Fundamental Rights Agency, Brussel, 28 juni 2017 
 
Vandekerckhove, A., Opstaan met …Naomi Geens, Werk maken van ontmoeting tussen 
gezinnen, UGent, Gent, 20 oktober 2017 
 
Vandekerckhove, A., Stakeholdersforum Groeiactieplan kinderarmoede Gent, OCMW Gent, 
Gent, 14 november 2017 
 
Vandekerckhove, A., Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat, Vlaams 
parlement, Brussel, 22 november 2017 
 
Vandekerckhove, A., Conferentie, Kinderrechten als hefboom voor meer participatie en 
gelijke kansen?, Hogeschool Gent, Gent, 27 november 2017 
 
Van der Mespel, S., Opstaan met… Naomi Geens & Lieve Debosscher, Werk maken van 
ontmoeting tussen gezinnen. Universiteit Gent, Gent, 20 oktober 2017 
 
Van der Mespel, S., 10de EXPOO-congres: Elk gezin telt, Antwerpen, 7 december 2017 
 
Vervaet, V., PACE kick-off Meeting, Providing Access to childcare & Employment, Interreg 2 
seas Mers Zeeën, Gent, Goudstraat, 20 februari 2017 
 
Vervaet, V., Trajecten van gezinnen in/uit Armoede, UGent, Gent, Dunantlaan, 5 mei 2017 
 
Vervaet, V., The dynamics of teachers' beliefs about language, citizenship and social 
interaction. Reinhilde Pulinx, UGent, Gent, Dunantlaan, 21 december 2017 
 

2.2.2 Opleiding 

Rutgeerts, E., Ontbijtsessie website en fotokeuze. Publiek Centraal, Gent, 12 januari 2017 
 
Van der Mespel, S., Coachend leiderschap – Coachen nader bekeken. Balans, Gent, maart-juni 
2017. 



 
 

| Facts and figures 2017 |70 |  
 

3 Publicaties 
3.1 Boeken & brochures 

De Schepper, B., Peleman, B., Sharmahd, N. & Vastmans, S. (2017) Group Reflection for 
Professional Development in ECEC. Gent, VBJK en Arteveldehogeschool. 
 
Hulpia, H. & Lambert, L. (2017) Huis van het Kind In-Zicht; Een inspiratieboek voor 
gezinsondersteunende netwerken. Gent, VBJK 
 
Geens, N., Hemeryck, I. & Lambert, L. (2017) Ontmoeten is simpel ... maar niet altijd 
gemakkelijk. Een rijk inspiratieboek over sociale steun en diversiteit. Gent, VBJK / SWP 
 
Van Laere, K. (2017) Conceptualisations of care and education in early childhood education 
and care. Boek 
 
 

3.2 Wetenschappelijke rapporten 

Sharmahd, N., Peeters, J., Van Laere, K., Vonta, T., De Kimpe, C., Brajković, S., Contini, L. & 
Giovannini, D. (2017). Transforming European ECEC services and schools into professional 
learning communities: drivers, barriers and ways forward NESSET II. Luxemburg, Publication 
Office of European Union. Doi 10.2766/74332 
 

3.3 Artikelen / hoofdstukken in vaktijdschriften en boeken 

Boudry, C. (2017) Jonge kinderen als nieuwsgierige onderzoekers. In De leraar die de wolken 
meet. Een pleidooi voor kunsteducatie, Lannoo, Tielt, p. 63-66 
 
Peeters, J. & Peleman, B. (2017) The Competent System at the Intersection of Research, 
Policymaking and Practice. Hoofdstuk in The SAGE Handbook of Early Childhood Policy, p. 
522-536 
 
Peeters, J. & Pirard, F. with Bouvy, A-M., Dieu, A., Lenoir, S., Rosiers, M., De Raedemaeker, G., 
S. Van Keer, S., Van Laere, K., Peleman, B. & Reinertz, C. (2017) Belgium-ECEC Workforce 
profile. In workforce profiles in Systems of ECEC in Europe edited by P. Oberhuemer and I; 
Schreyer www.seepro.eu  
 
Peeters, J., Sharmahd, N. & Budginaité, I. (2017) Early Childhood Education and Care 
Assistants in Europe: Pathways towards continuous professional development and 
qualification. European Journal for Education . Special Issue 
 
Peeters J. (2017) Editorial EECERJ Vol. 25,No 5 October 2017.Routledge p. 653-655 
 
Peleman, B. Van Laere, K. (2017) Een warme transitie naar de kleuterklas. Het perspectief 
van kinderen als uitgangspunt. BASIS - tijdschrift van COV, p. 17-23 
 
Peleman, B. Van Laere, K. (2017) Kwaliteitsvolle interacties. Voor elke kleuter, op elk 
moment. Kleuters & ik, 34(2): 11-14 
 
Van Laere, K. & Peleman, B. (2017) Educare: voorbij de opsplitsing tussen leren en zorg. 
Ervaringen van kleuters, ouders en medewerkers. Kleuters & ik. 34(1), p. 9-12 

http://www.seepro.eu/
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Van Laere, K & Vervaet, V. (2017) De school in dialoog met ouders. Een verhaal van 
wederkerigheid. Kleuters & ik 34(3), p. 11-14 
 
Van Laere, K. & Peleman, B. (2017) In de kleuterschool krijgen alle kinderen een gelijke start. 
Lokaal, p. 56-57 
 
Van Laere, K., Peleman, B. & Pulinx, R. (2017) Recherche sur la transition vers l’enseignement 
préscolaire. Numéro 85, p. 11-13 
 
 

3.4 Artikelen in KIDDO 

Boudry, C. (2017) Okiddo. Hele grote blokken, spelen gaat (meestal) vanzelf. KIDDO 1 p. 16-17 
 
Boudry, C. (2017) Okiddo. Babyspel is geen kinderspel. KIDDO 2 p. 14-15 
 
Boudry, C. (2017) Okiddo. Rode soep smaakt naar … . KIDDO 3 p. 16-17 
 
Boudry, C. (2017) Okiddo. Big Business, een kantoor als speelhoek. KIDDO 4 p. 18-19 
 
Boudry, C. (2017) Okiddo. Zintuigelijke ontdekkingstocht. Inspelen op de sensomotorische 
ontdekkingsdrang. KIDDO 5 p. 16-17 
 
Boudry, C. (2017) Okiddo. Jammer dat we nu al moeten opruimen. Bouwen met heel veel 
dozen. KIDDO 6 p. 18-19 
 
Declercq, B. & Hulpia, H. (2017) De pedagogische kwaliteit in kaart gebracht. MeMoQ 
onderzoekt kwaliteit in 400 opvanglocaties. KIDDO 4 p. 10-13 
 
Hemeryck, I. Peleman, B. (2017) Vraag & Antwoord. Hoe ziet de buitenschoolse opvang er in 
de toekomst uit? Nieuwe dromen en plannen voor de vrije tijd van schoolgaande kinderen. 
KIDDO 4 p. 28-29 
 
Janssen, J. & Hulpia, H. (2017) En wat vinden ouders nu? MeMoQ onderzoekt ook 
samenwerking tussen kinderopvang en ouders. KIDDO 5 p. 32-33 
 
Peleman, B., & Van Laere, K. (2017) Kwaliteitsvolle interacties. Voor elke kleuter, op elk 
moment. KIDDO 1 p. 20-22 
 
Rutgeerts, E. (2017) Voorwoord. Bij de tijd. KIDDO 1 p. 3 
 
Rutgeerts, E. (2017) Pedagogisch artikel. Hoe laat je kinderen iets nieuws proeven? KIDDO 1 p. 
10-13 
 
Rutgeerts, E. (2017) Pedagogisch artikel. Kind inbegrepen. All Inclusive, een gezelschapsspel 
over inclusie, deel 1. KIDDO 1 p. 20-22 
 
Rutgeerts, E. (2017) Op de koffie bij… Kinesiste Katrien Schoonjans. KIDDO 2 p. 9 
 
Rutgeerts, E. (2017) Pedagogisch artikel. Kind inbegrepen. All Inclusive, een gezelschapsspel 
over inclusie, deel 2. KIDDO 2 p. 20-22 
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Rutgeerts, E. (2017) Op de plank. Framily: het netwerk van moderne gezinnen. KIDDO 2 p. 38 
 
Rutgeerts, E. (2017) Voorwoord. Activiteit of actie? KIDDO 3 p. 3  
 
Rutgeerts, E. (2017) Pedagogisch artikel. Achter de schermen van Okiddo. KIDDO 3 p. 20-22 
 
Rutgeerts, E. (2017) Pedagogisch artikel. Vakantie? Met mama en papa naar de opvang! 
KIDDO 4 p. 20-22 
 
Rutgeerts, E. (2017) Op de plank. Spelen in zwarte sneeuw. KIDDO 4 p. 38 
 
Rutgeerts, E. (2017) Voorwoord. Blijven luisteren. KIDDO 5 p. 3 
 
Rutgeerts, E. (2017) Op de plank. Huis van het Kind In-Zicht. KIDDO 6 p. 38 
 
Rutgeerts, E. (2017) Voorwoord. Kinderen serieus nemen. KIDDO special p. 3 
 
Van Laere, K. Peleman, B. (2017) Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool. EDUCARE. 
Voorbij de opsplitsing tussen leren en zorg. KIDDO 5 p. 20-22  
 
Van Laere, K. & Wyns, L. (2017) Kinderbegeleiders in het kleuteronderwijs. Onzichtbare maar 
belangrijke zorg. KIDDO 6 p. 20-22 
 
Van Laere, K. & Vervaet, V. (2017) De school (en buitenschoolse opvang) in dialoog met 
ouders. KIDDO 2 p.20-22 
 
 

3.5 Online opinie 

Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. MeMoQ nulmeting: groeien in kwaliteit. 20 april 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/4/memoq-nulmeting  
 
Rutgeerts, E. (2017) sociaal.net. Kinderopvang mist pedagogische coaching. Onderzoek toont 
lacune. 5 mei 2017, http://sociaal.net/opinie/kinderopvang-mist-pedagogische-coaching/ 
 
Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. Doe-het-zelf-opvang. 15 mei 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/5/doe-het-zelf-opvang  
 
Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. Daling gezinsopvang? Maatregelen nodig! 17 juni 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/6/daling-gezinsopvang-beleidsverandering-nodig 
 
Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. Studiedag kindrijpe kleuterscholen. 25 september 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/9/presentaties-onderzoek-kindrijpe-kleuterscholen  
 
Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. In Memoriam Eugeen Verhellen. 9 oktober 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/10/in-memoriam 
 
Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. Buitenspelen? Ja, natuurlijk! 24 oktober 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/10/buitenspelen-ja-natuurlijk 
 

https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/4/memoq-nulmeting
http://sociaal.net/opinie/kinderopvang-mist-pedagogische-coaching/
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/5/doe-het-zelf-opvang
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/6/daling-gezinsopvang-beleidsverandering-nodig
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/9/presentaties-onderzoek-kindrijpe-kleuterscholen
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/10/in-memoriam
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/10/buitenspelen-ja-natuurlijk
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Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. Gratis kinderopvang? Dat is maar één van de kwesties. 8 
november 2017, https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/11/meer-dan-gratis-kinderopvang-ook-kwaliteit 
 
Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. Weg met de speelgoeddictatuur. 2 december 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/12/weg-met-de-speelgoeddictatuur 
 
Rutgeerts, E. (2017) VBJK nieuws. Een letter die ertoe doet. 11 december 2017, 
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/12/human-rights-tattoo 
 
Rutgeerts, E. (2017) expoo.be. De pedagogische visie van … . doorlopend, 
http://expoo.be/themas/pedagogische-visies 
 
Van der Mespel, S. (2017). Knack.be. De daling van de kinderopvang vereist een 
beleidsverandering. 11 juli 2017, http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-daling-van-de-
kinderopvang-vereist-een-beleidsverandering/article-opinion-876837.html  
 
 

3.6 Interviews 

Boudry, C., Video-opname voor studiedag Crea-Kriebels 4 mei Hasselt, Elk kind is creatief? 
Over spel en creativiteit. Steunpunt opvoedingsondersteuning Provincie Limburg, 3 april 2017 
 
Rutgeerts, E., Interview VTM Nieuws. Alternatief voor crèche: doe het zelf? VTM Nieuws, 15 
mei 2017 
 
Rutgeerts, E., Interview De Standaard. Als het te zwaar wordt met de kindjes, moet je dat 
zeggen. De Standaard online, 16 mei 2017 
 
Rutgeerts, E., Interview radio 1, De wereld vandaag. Naar aanleiding van baby incident. Radio 
1, 16 mei 2017 
 
Van Laere, K. & Peeters, J., Interview in De Standaard, door Veerle Beel. Kleuterscholen 
hechten te veel belang aan leren. De Standaard, 22 september 2017, frontpagina 
 
Van Laere, K. & Peeters, J., Interview in De Standaard, door Veerle Beel. Gust (3) wil puzzelen 
en Flavie (6) helpt hem. De Standaard, 22 september 2017, p. 10 
 
 

3.7 Film 

Boudry, C. (2017) Ubuntu. Gent - VBJK. VIMEO 
 
Peleman, B. Boudry, C. (2017) Over de streep. Guust, Noë en Anna-Lisa voor het eerst naar 
school. Gent - VBJK & Onderwijscentrum Gent. Website VBJK + VIMEO (ondertussen in drie 
talen: NL, FR, ENG) 
 

https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/11/meer-dan-gratis-kinderopvang-ook-kwaliteit
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/12/weg-met-de-speelgoeddictatuur
https://vbjk.be/nl/nieuws/2017/12/human-rights-tattoo
http://expoo.be/themas/pedagogische-visies
http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-daling-van-de-kinderopvang-vereist-een-beleidsverandering/article-opinion-876837.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-daling-van-de-kinderopvang-vereist-een-beleidsverandering/article-opinion-876837.html
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4 Overzicht van de verkoop en verspreiding van 
trainingsmaterialen 

4.1 Audiovisueel materiaal 

DVD 2013 2014 2015 2016 2017 

Dat lust ik héél héél graag 
 

- - - 4 13 
*5 

Knopjesman  
 

1137 
20* 

81 
8* 

23 
2* 

43 
6* 

20 
*2 

Het verhaal van taal 
 

24 38 
 

12 13 6 
 

Flammable 
 

- 3 1 - - 

Wiegelied voor Hamza 
 

21 
4* 

38 25 22 4 
 

ChildcareStories 45 
60* 

210 
64* 

9 
9* 

3 
3* 

8 
 

Opvangouders bouwen aan een pedagogiek 
 

6 8 
1* 

5 4 3 

Toowey-Toowey 
 

6 3 6 4 3 

Creatief omgaan met kwaliteit 
 

18 12 8 5 - 

Totaal 1341 466  100 107 64 

Noot: * gratis verspreide exemplaren  

 

4.2 Boeken, vorming- en trainingsmaterialen 

 Verkoop in Nederland door SWP en in Vlaanderen door EPO 

Publicaties/boeken  2013 2014 2015 2016 2017 

Documenteren voor jonge kinderen 
 

703 276 334 430 269 

Gepeuter 
 

165 128 242 199 162 

Blik van de Yeti 
 

417 191 535 320 400 

Spiegeltje, spiegeltje 
 

579 833 935 291 768 

In verzekerde bewaring 
 

74 149 147 49 29 

Pedagogisch management in de kinderopvang 
 

472 492 388 197 377 

Ontvlambare Vingers 
 

81 104 186 27 - 

The Construction of a New Profession 
 

- - - - - 
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Kinderopvang met Sociale Functie 
 

254 291 252 416 535 

Totaal 2 745 2 464 3 019 1 929 2 540 
 
 
 

 Verkoop in België door VBJK 

Publicaties/boeken 2013 2014 2015 2016 2017 

Pathways to Professionalism in ECEC 
 

- - - 4 *28 

Wanda (CZ, HUN, CRO, SLOV)(verkoop via Blurb) -* - - 120 
 

30 

Wanda: Group reflection for professional  
                 development in ECEC 

-* - - 5 
 

12 

Wanda meets ISSA: Facilitator’s Manual -* - - - 
 

54 

Documenteren voor jonge kinderen  52 
125* 

122 
20* 

16 
4* 

8 
9* 

5 

Wanda 
 

45* 345 
41* 

5 
10* 

3 
18* 

68 

Gepeuter 41 
2* 

9 
1* 

7 1 2 

De school is uit 
 

38 1 5 5 - 

Blik van de Yeti  5 4 
1 

1 3 1 

The view of the Yeti 
 

20* 1* - - - 

Spiegeltje, spiegeltje 8 
3* 

28 29 1 
1* 

2 

Familie. Een vormingspakket om te praten over 
gezinnen 

8 31 4 3 - 

In verzekerde bewaring 
 

211 130 
3* 

20 125 1 

Samen sterker terug op pad (vernieuwde 
handboeken) 

32 29 2 37 - 

Pedagogisch management in de kinderopvang 4 4 1 - 1 
Kinderopvang met Sociale Functie 13 

10* 
18 

12* 
32 
1* 

12 
1* 

4 
*1 

Ontvlambare Vingers 53 
11* 

20 
13* 

7 
8* 

2 
1* 

3 

The Construction of a New Profession 
 

2 10 
1* 

3 1 1 
*1 

De Warme Professional 8 5 
 

3 3 
2* 

- 

Repenser l’éducation des jeunes enfants 
 

2 - - - - 

Huis van het Kind In-Zicht - - - - 80 
totaal 693 849 158 365 294 
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Brochures1 2013 2014 2015 2016 2017 

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

1* 7* - 5 - 

Competence Requirements in Early Childhood 
Education and Care (CoRe)  

3* - - - - 

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

- - - - - 

Ouderparticipatie: ook voor vaders 75 45 
9* 

63 
 

61 24 

Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften 
 

4 20 28 4 2 

Inclusion des enfants ayant des besoins spécifiques 
 

20 24 - 3 - 

Zin verlenen aan praktijk 
 

15* 32 2 2 - 

totaal 118 137 93 75 26 
 
 

Andere 2013 2014 2015 2016 2017 

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

408* 520 1.400 86 *75 

totaal 409 520 1400 86 75 

 
 
Verkopen: totaal 

 
 

5 306 

 
 

4 436 

 
 

4 770 

 
 

4 562 

 
 

2 999 
Noot: *gratis verspreide exemplaren  
 
 

4.3 Tijdschriften 

 

Abonnementen KIDDO 2013 2014 2015 2016 2017 

België 1457 1.360 1.400 1498 1.400 
Nederland 2651 2200 1.500 1508 1.500 

Totaal 4108 3560 2900 3006 2900 
 
 

                                                                    
1 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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