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VOORWOORD 
Afgelopen jaar stond in het teken van de voorbereiding van het nieuwe decreet Kinderopvang van 
Baby’s en Peuters. VBJK focuste vooral op de kwalificatievereisten die in het nieuwe decreet worden 
vooropgesteld. Er werd hard gewerkt om de Onthaalouderacademie operationeel te maken, met 
Wanda werd een model van pedagogische begeleiding uitgewerkt en ook de begeleiding van de 
nieuwe bachelor pedagogie van het jonge kind past in dit streven naar de verhoging van kwalificaties.  

De medewerkers van VBJK waren bijzonder actief in het verspreiden van de resultaten van 
onderzoeken en vernieuwende pedagogische concepten op congressen en studiedagen. In totaal 
werden 45 key-notes en workshops gegeven in binnen- en buitenland. Daarnaast werden er 44 
artikelen gepubliceerd door VBJK in 14 verschillende talen. Onder meer dankzij de medewerking aan 
het CoRe onderzoek, in opdracht van de Europese Commissie, kregen de VBJK-medewerkers een 
forum in het buitenland: er werden 15 key-notes en 13 workshops gegeven in Europa en de VS. Maar 
dit ging niet ten koste van lezingen die voor de sector in Vlaanderen werden gegeven: VBJK 
verzorgde 3 key-notes en 14 workshops op studiedagen in Vlaanderen. Daarnaast werden er 24 
artikelen in het Nederlands gepubliceerd en 20 in andere talen, waaronder de meesten in het Engels. 
Er werd slechts één boek uitgegeven, men name de Italiaanse vertaling van ‘De Blik van de Yeti’ en 
daarnaast werden drie rapporten van Europese projecten en één brochure verspreid. VBJK stelde 
ook een nummer van Kinderen in Europa samen met collega’s uit Kroatië en Denemarken, waarvan 
ongeveer 30.000 exemplaren in 14 talen werden uitgegeven.  

De verkoop van de boeken en brochures door VBJK kende een verdere terugloop (235), terwijl de 
verkoop door SWP (NL) en EPO (Antwerpen) blijft toenemen (2477). Blijkbaar wordt er steeds meer 
online aangekocht bij SWP en EPO, ook vanuit Vlaanderen. Maar de totale verkoop (van VBJK, EPO en 
SWP samen) blijft hoog (3020) en op een gelijkaardig niveau van de vorige jaren.  

Voor het eerst publiceren we ook cijfers over het aantal bezoekers op de VBJK website. Met 26.000 
unieke bezoekers scoren we vrij goed. Een overgroot deel van de bezoekers komt uit Vlaanderen, 
maar de website werd eveneens door tal van internationale bezoekers geraadpleegd uit 
verschillende landen. Afgelopen jaar werden er ook grote inspanningen gedaan om het aantal te 
downloaden Nederlandstalige artikelen sterk te verhogen. Zo kunnen alle artikelen van de 
voorgaande edities van het tijdschrift Kinderen in Europa gedownload worden van de VBJK website 
en werden nagenoeg alle gepubliceerde Nederlandstalige artikelen (vanaf zes maand na publicatie) 
ook digitaal beschikbaar gemaakt.  

Tot slot heeft VBJK afgelopen jaar ook de banden met de Oost- en Midden-Europese landen 
versterkt. De coördinator werd verkozen in de Board van ISSA en dit leidde al tot het gezamenlijk 
indienen van een project bij het ESF en tot een internationale conferentie in 2012 in Kroatië.  

2011 is een bijzonder productief jaar geweest voor VBJK, veel lees plezier!  
 
 
Jan Peeters  

Coördinator VBJK Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
mevr. Piette Heide-marie    Kinderopvang De Duizendpoot vzw 
mevr. Van Herreweghe Mady    Landelijke Kinderopvang  
de heer Verdonck Danny    Dienst Kinderopvang, Stad Gent 
+ de leden van de Raad van Bestuur 
 
RAAD VAN BESTUUR  
 
prof. Vandenbroeck Michel, voorzitter  Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent 
prof. Baekelmans Remi    Expert 
mevr. Van Houte Sabine    Universiteit Gent 
mevr. Vrijdags Barbara    Kinderdagverblijven K.U.Leuven 
mevr. De Caigny Min Vlaamse Werkgroep Diensten voor Opvanggezinnen  
mevr. Depreitere Dany    Vlaamse Vereniging van Particulier Kinderopvang 
mevr. Brumagne Mia    Landelijke Kinderopvang 
de heer Masschelein Peter   Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
mevr. Van Wellen Ellen    Pluralistisch Platform Jeugdzorg 
mevr. Vanden Broucke Jeannine   Vlaams Welzijnsverbond 
mevr. Devos Barbara    Vlaams Welzijnsverbond 
prof. Vandemeulebroecke Lieve   Katholieke Universiteit Leuven 
de heer Verbeke Marc, penningmeester  Gemeentelijke & stedelijke kinderdagverblijven 
 
WAARNEMERS 
 
de heer Peeters Jan    Vertegenwoordiger staf VBJK 
mevr. Keersmaekers Geert   Vertegenwoordiger Kind & Gezin 
 
PERSONEEL 
 
Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang:  
Peeters Jan (voltijds)    Taak: coördinator 
Van der Mespel Sandra (70%, 80% vanaf 1/9) Taak: educatief medewerker  
Vervaet Veerle (40%, uit dienst van 1/9)  Taak: educatief medewerker 
Boudry Caroline (100%)    Taak: educatief medewerker 
Claesen Renilde (ziekteverlof vanaf 1/1)   Taak: educatief medewerker 
Van Laere Katrien (50%, 100% vanaf 1/4)  Taak: educatief medewerker  
De Weyer Wendy (100%)    Taak: educatief medewerker 
Rutgeerts Ellen (80%, aangeworven op 16/03) Taak: educatief medewerker 
Vandekerckhove Ankie (90% aangeworven op 16/3) Taak: educatief medewerker 
Peleman Brecht (50%, aangeworven op 1/11) Taak: educatief medewerker 
Palsterman Julie (80%)    Taak: administratief medewerker 
Willaert Veroniek (50% loopbaanonderbreking)  Taak: administratief medewerker 
 
STOP: 
De Mey Wim (70%)     Taak: coördinator en trainer 
Merlevede Els (halftijds)     Taak: trainer 
Winters Suzy (halftijds)    Taak: trainer 
Cappelle Lien (tijdskrediet tot 7/12,  Taak: trainer 
vanaf 8/12 voltijds 1 dag tijdskrediet) 
Bussens Sven (halftijds)    Taak: trainer 
Neyens Tine (uit dienst op 31/12)   Taak: trainer 
Messiaen Vera (80% tot 31/8, voltijds)  Taak: trainer gedetacheerd onderwijs 
Putteman Mieke     Taak: trainer 



12 

 



13 

 

1 
ADVIESVERLENING 
 
Het is de taak van VBJK om expertise op te bouwen, maar ook om deze kennis en inzichten 
ten dienste te stellen van de sector. De disseminatie van kennis gebeurt onder meer via tal 
van adviesgroepen die binnen Kind en Gezin worden opgezet en waaraan de sector 
participeert. Deze adviesgroepen functioneren als leergemeenschappen waarbij 
theoretische inzichten aan de praktijk getoetst worden en vertegenwoordigers van de 
praktijk en onderzoekers gezamenlijk zoeken naar nieuwe praktische kennis. 

 

Platform Vernieuwde Kinderopvang 
Dit platform leverde een bijdrage aan het voorbereiden van het nieuwe decreet 
Kinderopvang van Baby’s en Peuters.  

 

Lokaal Overleg Kinderopvang Gent 
Het lokaal overleg besprak nieuwe aanvragen voor erkenning en ging na hoe het centrale 
meldpunt kon uitgebreid worden tot niet-stedelijke voorzieningen, met inachtneming van de 
autonomie van de instellingen. Dit was belangrijk in het kader van het voorbereiden van het 
Lokaal Loket Kinderopvang dat deel uitmaakt van het nieuwe decreet.  

 

Externe Adviesgroep Taalstimulering en Meertaligheid 
Kind en Gezin startte in 2009 de externe adviesgroep taalstimulering en meertaligheid op. 
Deze adviesgroep werd in 2011 verder gezet. VBJK participeerde aan deze adviesgroep. 

 

Stuurgroep Sociale Functie 
Kind en Gezin startte in 2009 een stuurgroep om de kinderopvangsector te ondersteunen in 
het implementeren van de sociale functie. VBJK participeert in deze stuurgroep. 

 

Netwerk Ontmoetingsplaatsen voor Kinderen en Ouders 
Het netwerk Ontmoetingsplaatsen voor Kinderen en Ouders had drie bijeenkomsten in 2011. 
VBJK participeerde aan deze bijeenkomsten. In 2011 werd in ‘Alert’ een artikel over de 
ontmoetingsplaatsen in Vlaanderen gepubliceerd. Dit artikel werd geagendeerd en 
bediscussieerd op de netwerkbijeenkomsten.  
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Methodiekontwikkelingskring over Ontmoetingsplaatsen voor 
kinderen en ouders 
VBJK participeerde aan de methodiekontwikkelingskring over Ontmoetingsplaatsen voor 
kinderen en ouders die in het najaar 2011 werd georganiseerd door Expoo.  

 

Denktank Buitenschoolse opvang 
De denktank is in 2011 niet samengekomen. Er wordt afgewacht hoe dit verder zal verlopen. 
VBJK volgt de ontwikkelingen verder op. 

 

Oprichting van nieuwe of uitbreiding van voorschoolse kinderopvang 
in Brussel 
In het kader van het ‘Kinderdagverblijvenplan’ bood VBJK, in nauwe samenwerking met VGC, 
onder meer ondersteuning bij de oprichting van nieuwe of uitbreiding van voorschoolse 
kinderopvang in Brussel in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) 
Els Merlevede en Wim De Mey werkten mee aan dit praktijk- en onderzoeksproject. Dit 
project is vooral een samenwerking tussen Opvang vzw en de Vrije Universiteit Brussel. In dit 
project worden twee modellen om te werken met pleegouders over omgaan met 
gedragsproblemen met elkaar vergeleken. Els en Wim verzorgden de training voor het 
model ‘Patterson’ en maken deel uit van de stuurgroep. 

 

Bachelor pedagogie van het jonge kind 
VBJK investeerde het afgelopen jaar veel energie en tijd in het voorbereiden en het 
ondersteunen van deze nieuwe opleiding. Medewerkers van VBJK zijn zowel actief op het 
overlegplatform van de drie Hogescholen (Overleg PJK) als in de opleidingsadviesraden van 
de drie Hogescholen (Arteveldehogeschool Gent, Erasmushogeschool Brussel en Karel de 
Grote-Hogeschool Antwerpen).  

 

Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Brussel 
VBJK zat als voorzitter van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Brussel de 
vergaderingen voor. 
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2 
ONTWIKKELEN VAN EEN PEDAGOGIE VOOR 
VOORZIENINGEN VOOR JONGE KINDEREN EN 
HUN OUDERS  
 

Documenteren van de pedagogische praktijk: project Zig-Zag 
 
D o e l s t e l l i n g  
De pedagogische praktijk zichtbaar en bespreekbaar maken voor ouders, kinderen, de buurt 
en professionelen, met als doel het pedagogisch handelen te verbeteren. 
 

R e s u l t a a t  
Het project Zig-Zag bestaat uit de begeleiding van kinderdagverblijf De KnuffelboomXL en 
intervisie van medewerkers die experimenteren met documenteren. Deze belangrijke 
praktijkervaringen moeten VBJK toelaten om het begeleidingsmodel rond documenteren uit 
te werken en toegankelijk te maken voor alle voorzieningen voor jonge kinderen in 
Vlaanderen.  

 
Het eerste luik betreft de ondersteuning van KDV De KnuffelboomXL bij het ontwikkelen van 
een pedagogie voor jonge kinderen. Het project Zig-Zag wil de pedagogische praktijk in de 
kinderopvang zichtbaar en bespreekbaar maken met als doel de kwaliteit te verbeteren. 
Hiervoor wordt de methodiek van het pedagogisch documenteren gebruikt. Het 
professionele team, maar ook kinderen en ouders zijn actieve participanten in dit proces. 
Belangrijke inspiratiebronnen voor dit project zijn de methodiek van de Noord-Italiaanse 
kinderopvang en de principes van respectvol omgaan met diversiteit. Het team ontwikkelt 
zijn persoonlijke vaardigheden als ‘reflective practitioner’ om samen te werken aan een 
pedagogisch beleid. VBJK organiseerde in 2011 samen met VCOK drie studiedagen voor KDV 
De KuffelboomXL, acht teambegeleidingen en acht intervisies met het leidinggevend team. 
Er verschenen vier Okiddo’s en een pedagogisch artikel in het tijdschrift KIDDO.  
 
Het tweede luik betreft de intervisie, op aanvraag van de pedagogische begeleidingsdienst 
Stad Gent, voor coördinatoren van kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse 
opvang. Deze intervisiegroep kwam in 2011 drie keer samen. 
 
Het derde luik bestaat uit het ontwikkelen van een publicatie over documenteren, die in 
2012 verspreid zal worden in de Vlaamse voorzieningen. Ter voorbereiding van deze 
publicatie werden vier bijeenkomsten ingericht van een werkgroep en een resonansgroep, 
respectievelijk bestaande uit kinderopvangorganisaties die ervaring hebben met 
pedagogisch documenteren (o.a. erkende kinderdagverblijven, zelfstandige 
kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang) en uit 
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kinderopvangorganisaties die interesse hebben in pedagogisch documenteren (o.a. diensten 
voor onthaalouders, erkende kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven en 
initiatieven voor buitenschoolse opvang). De werkgroep illustreerde de ontwerptekst van 
VBJK met verhalen uit de praktijk. 
 

Projectcoördinatie: Caroline Boudry en Jan Peeters 
Projectuitvoering: Caroline Boudry, Annelies Roelandt, Ellen Rutgeerts 
Financiering:  

- praktijkervaringen (begeleiding en supervisie): KDV De KnuffelboomXL en PBD 
- ontwikkelen model van pedagogische begeleiding over documenteren en schrijven 

artikel en hoofdstuk boek: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 

 

Avontuur in de natuur 
 
D o e l s t e l l i n g  
Een pedagogiek voor de voorzieningen vorm geven voor jonge kinderen, met respect voor 
natuur en natuurbeleving, vanuit een gezamenlijk denk- en leerproces tussen 
begeleid(st)ers, kinderen, ouders en natuurorganisaties.  

 
R e s u l t a a t  
In Vlaanderen is de belangstelling om bewust om te gaan met natuur geen nieuwe 
thematiek. Scholen zijn nauw betrokken bij allerlei milieuvriendelijke initiatieven. De 
opvangsector in Vlaanderen besteedt slechts sporadisch aandacht aan de thematiek natuur. 
Kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) zijn op zoek om 
natuuraspecten te integreren in hun werking. De werkgroep zal zich laten inspireren door 
natuurverenigingen uit Vlaanderen en ook door buitenlandse ervaringen. 
 
De werkgroep ‘Avontuur in de natuur’ bestaat uit volgende leden: KDV Duinhuisjes, Stibo De 
Speurneus, Stibo De Regenboog, Stibo Groeneweelde, IBO De Rakkertjes, KDV De Rakkertjes, 
KDV Tierlantuin, KDV De KnuffelboomXL, KDV Patjoepelke, VCOK, JeJo. De werkgroep kwam 
vier keer samen in 2011 om ervaringen over natuurbeleving uit te wisselen. ‘Avontuur in de 
natuur’ was eveneens het thema voor de KIDDOdagen 2011. Verschillende organisaties uit 
de werkgroep werkten actief mee aan deze KIDDOdagen. Ter voorbereiding van de 
workshops gingen er twee extra overlegmomenten door met kinderdagverblijf De 
KnuffelboomXL en het gemeentelijk kinderdagverblijf Roodebeek. Daarnaast nam deze 
werkgroep ook deel aan de Nederlandse conferentie ‘Kind van Nature’. 
 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry 
Projectuitvoering: Caroline Boudry 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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Buurtgerichte buitenschoolse opvang met nest- en webfunctie 
 
D o e l s t e l l i n g  
Expertise inzake buurtgerichte buitenschoolse opvang ontwikkelen. Deze expertise kan 
inspirerend zijn voor een toekomstig decreet ‘buitenschoolse- en vrijetijdsopvang voor 
schoolgaande kinderen’. 

 
R e s u l t a a t  
Sinds 2009 begeleidt VBJK een zevental initiatieven buitenschoolse opvang in het opbouwen 
van een kwalitatief nest en een buurtgericht web. Door uitbreiding van bestaande en de 
oprichting van nieuwe IBO’s, kwamen er een aantal initiatieven voor buitenschoolse opvang 
bij in Brussel. In 2011 bouwde de buitenschoolse opvang verder aan een samenwerking met 
partners in de buurt (bvb. jeugdwerk, sportdiensten, sociaal-cultureel werk). De 
samenwerking heeft tot doel kinderen actief te laten participeren in de buurt, de 
toegankelijkheid van de opvang en het vrijetijdsaanbod te verhogen en een gevarieerd 
vrijetijdsaanbod voor kinderen te creëren. De begeleiding houdt zowel een individuele als 
collectieve pijler in. Binnen het individuele traject schrijft VBJK, samen met de coördinator 
en/of met de pedagogisch begeleiders, een project uit om de kwaliteit van het nest en het 
web te verbeteren. Daarnaast is er eveneens een collectief traject, waarbij de 
verantwoordelijken hun veranderingsprocessen ook delen met elkaar op het WIBO 
(Werkgroep Initiatieven Buitenschoolse Opvang). Tijdens dit WIBO wordt de expertise van 
elk individueel IBO zichtbaar gemaakt en ingezet in een gezamenlijk overleg.  
 
In 2011 bouwden een tiental buitenschoolse opvanginitiatieven in Brussel aan een 
kwaliteitsvolle nest- en webfunctie via de individuele en collectieve begeleiding van VBJK. 
VBJK organiseerde in 2011 in samenwerking met VCOK, VGC en partnerorganisaties 
Steunpunt Brusselse Bibliotheken en Circus zonder Handen, een inspiratiedag ‘Kippenvel’ 
voor de Brusselse initiatieven voor buitenschoolse opvang. IBO KIK organiseerde een 
wandeling samen met partnerorganisaties voor ouders uit de buurt. Ze brachten een bezoek 
aan organisaties voor opvoeding, ouders en kinderen.  
 
Projectcoördinatie: Katrien Van Laere 
Projectuitvoering: Caroline Boudry, Katrien Van Laere 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 
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Oudercrèches en coöperaties: het project coKO 
 
D o e l s t e l l i n g  
Concepten voor voorzieningen voor jonge kinderen uitwerken waarin de ouders mee 
participeren en nagaan of coöperaties een bruikbaar middel zijn om dit te realiseren.  

 
R e s u l t a a t  
Er werd onderzocht wat we kunnen leren van de ervaring van de Franse crèches parentales 
(bezoek en interview ACEPP in Parijs – 22 september), welke oudercrèches er zijn in 
Vlaanderen (ondermeer werkbezoek De Kleine Berg in Boechout – 18 oktober), hoe de 
coöperatieve kinderopvang in Italië georganiseerd is (werkbezoek Milaan van 4 tot 8 
december) en hoe het coöperatief ondernemen qua regelgeving georganiseerd is 
(ondermeer studiedag ‘Coöperatieve vennootschappen’ - Vlaams Welzijnsverbond en 
studiedag ‘Coöperatieve revolutie’ - Vooruit). De stuurgroep van coKO kwam drie keer 
bijeen. Vanuit coKO namen we ook deel aan de eerste stuurgroep van het project 
‘coöperatieve kinderopvang’ van PCBO Limburg.  
 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts, Jan Peeters 
Projectuitvoering: Ellen Rutgeerts, Wendy De Weyer 
Financiering: Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen 
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3 
TOEGANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENINGEN 
VOOR JONGE KINDEREN VERGROTEN  
 

Kinderopvang met sociale functie 
 

Brussels Gewest  
 
D o e l s t e l l i n g  
Het draagvlak voor sociale functie vergroten binnen de Brusselse kinderdagverblijven, er een 
concrete invulling aan geven en het uitwerken van een systeem voor centrale toewijzing 
(Lokaal Loket - decreet Kinderopvang voor Baby’s en Peuters) in Brussel. 

 
R e s u l t a a t   
In 2011 namen meer dan 80 van de Brusselse erkende kinderdagverblijven (in 4 regio’s) deel 
aan dit project over een verbeterde toeleiding van nieuwkomers en andere gezinnen uit 
voorrangsgroepen tot kinderopvang. Binnen de regiogroepen werd ook gezamenlijk verder 
gewerkt aan een grotere toegankelijkheid voor kansengroepen, gediscussieerd over 
diversiteit en werden dringende opvangaanvragen naar elkaar doorgestuurd. Het denken 
over diversiteit en het belang van kinderopvang voor kinderen en ouders uit kansengroepen, 
werd op die manier steeds meer gedeeld. Meer bepaald stonden volgende thema’s op de 
agenda: 

- terugkoppeling van de denkgroep waarop een eerste tekening van een Brussels 
Lokaal loket (volgens de contouren van het nieuwe decreet Kinderopvang van Baby’s 
en Peuters) werd gemaakt, met als bijkomende functie een systeem van centrale 
toewijzing 

- het onderhouden van een gecoördineerd opnamebeleid, met doorverwijzingen van 
opvangvragen aan elkaar 

- de (gevoeligheden bij de) communicatie over het voorrangsbeleid 

- het uitwerken van een begrippenlijst zodat iedereen hetzelfde begrijpt onder 
begrippen als ‘link met het Nederlands’, ‘dringende opvang’, ‘occasionele opvang’ 
e.d. 

- de oplijsting van afspraken met BON 

- de cartografie  

- … 

 
Naast de regiovergaderingen kwam ook de denkgroep (beleid, regio’s en CKO2) eenmaal 
bijeen voor de bespreking van een eerste voorstel over het op te richten Lokaal Loket 
kinderopvang. Specifiek voor Brussel werd daarin een bijkomende functie van centrale 
toewijzing uitgetekend. Uitgaande van het nieuwe decreet moet voor Brussel gezocht 
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worden naar een specifieke aanpak om de sociale functie vorm te geven en de 
toegankelijkheid van de kinderopvang op een zo transparant mogelijke en oudervriendelijke 
manier te realiseren via het Lokaal Loket. 
 
In het voorjaar van 2011 verzorgde VBJK de introductiecursus over sociale functie en 
diversiteit voor nieuwe leidinggevenden in de regio’s. Dit project werd eveneens voorgesteld 
op twee studiedagen. 
 
Projectcoördinatie: Veerle Vervaet (tot 31 augustus 2011) en Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove en Wendy De Weyer 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

 

Vlaamse Gemeenschap  

 
Intervisie voor pedagogische ondersteuners/coördinatoren van ‘kinderopvang met sociale 
functie’. 
 
D o e l s t e l l i n g  
Disseminatie van de visie die in de handleiding ‘Kinderopvang met sociale functie’ werd 
ontwikkeld, via een vormings- en begeleidingsaanbod voor pedagogische begeleiders 
(verantwoordelijken, trainers, …). In samenwerking met de pedagogische ondersteuners de 
sociale functie vertalen naar de praktijk van de diverse opvangvormen (diensten voor 
onthaalouders, buitenschoolse opvanginitiatieven en kinderdagverblijven). In samenwerking 
met de pedagogische ondersteuners ‘good practices’ ontwikkelen en verzamelen. 

 
R e s u l t a a t  
Intervisie voor vormingswerkers of pedagogisch ondersteuners die zelf begeleidings-
projecten opzetten, voor het realiseren van de sociale functie in kinderopvanginitiatieven. 
Dit traject bestond in 2011 uit drie intervisiebijeenkomsten. De Kind en Gezin-Academie 
organiseerde een bevraging van de leermogelijkheden van dit intervisietraject. De resultaten 
werden op 1 maart 2011 naar de betrokkenen teruggekoppeld en gebruikt als input voor de 
stuurgroep sociale functie. 
 
Projectcoördinatie: Veerle Vervaet (tot 31 augustus 2011), Ankie Vandekerckhove en Katrien 
Van Laere 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove en Katrien Van Laere 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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4 
OUDERS ONDERSTEUNEN IN HUN 
OPVOEDINGSROL 
 

STOP 4-7 
 
D o e l s t e l l i n g  
Ouders ondersteunen en versterken in hun opvoedingsrol, vooral in functie van het 
hanteren van problematisch gedrag van hun jonge kind (4 tot 7 jaar). Kinderen vaardigheden 
aanleren die ze kunnen gebruiken op school, in contact met leeftijdsgenootjes en hun 
ouders. De samenwerking school - ouders optimaliseren in het belang van de ontwikkeling 
van het kind.  

 
R e s u l t a a t  
In 2011 werden 39 gezinnen bereikt (maximum capaciteit is 40). Het gaat om een 
verscheidenheid aan gezinnen: eenoudergezinnen, gezinnen waar de oorspronkelijke ouders 
van het kind nog samen wonen of nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen van autochtone 
en allochtone afkomst, hoog opgeleide ouders tot ouders zonder diploma, kleine en grote 
gezinnen, … De ervaring en onderzoeksresultaten blijven aangeven dat gezinskenmerken 
geen invloed hebben op het effect van het programma. De veelheid en intensiteit van 
stressfactoren (werkloosheid, er alleen voor staan, financiële problemen, echtelijke 
problemen, problemen met huisvesting, gezondheidsproblemen, …) drukken vaak wel het 
resultaat: ouders kunnen in dergelijke situatie minder energie vrijmaken om te investeren in 
de opvoeding van hun kind(eren). Steeds meer wordt ook de impact van de school (de 
leerkracht, klassamenstelling, …) ervaren. Via de leerkrachtentraining en schoolbezoeken 
wordt gewerkt om ook deze invloed aan te wenden ten gunste van de ontwikkelingskansen 
van de kinderen. Nieuwere elementen in de werking zijn de grote aandacht voor het zich 
leren ontspannen van de kinderen en de sterke nadruk op het oplossingsgericht werken, 
zowel met kinderen, ouders als leerkrachten. Er wordt minder vertrokken van vooraf 
bepaalde oplossingen, maar er wordt gezocht naar die oplossingen die reeds aanwezig zijn in 
het gezin en in de school. 
 
Elk jaar wordt voor de subsidiërende overheid (Kind en Gezin) een jaarverslag opgemaakt 
met een beschrijving van de bereikte doelgroep en de effecten van het programma op het 
functioneren van de betrokkenen. Dit verslag is opvraagbaar vanaf juli 2012. 
 
Projectcoördinatie: Wim De Mey 
Projectuitvoering: Sven Bussens, Lien Cappelle, Wim De Mey, Els Merlevede, Vera Messiaen 
en Suzy Winters  
Financiering: Projectsubsidie Kind en Gezin 
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Van thuis naar de wereld: ontmoeten voor jonge kinderen en hun 
ouders  
 
D o e l s t e l l i n g  
Socialiserende ontmoetingen voor jonge kinderen en hun ouders faciliteren door 
voorzieningen voor jonge kinderen – waaronder kinderopvang en ontmoetingsplaatsen – te 
ondersteunen bij het creëren van ontmoetingskansen voor kinderen en ouders. 

 
R e s u l t a a t  
In overleg met het netwerk Ontmoetingsplaatsen voor Kinderen en Ouders werd er een 
artikel geschreven over de Ontmoetingsplaatsen in Vlaanderen. Via de discussies over dit 
artikel werden de theoretische kaders van en de verschillen tussen de ontmoetingsplaatsen 
verkend en geëxpliciteerd. Het artikel werd in oktober gepubliceerd in Alert. 
 
VCOK organiseerde in 2011 een vormingsreeks over ontmoeten voor kinderen en ouders. 
Aan deze vormingsreeks namen zowel medewerkers van de ontmoetingsplaatsen als 
medewerkers uit kinderopvanginitiatieven, inloopteams en opvoedingswinkels deel. VBJK 
verzorgde verschillende lezingen en workshops in deze vormingsreeks. Daarnaast gaf VBJK 
ook workshops en lezingen over het thema op diverse andere studiedagen. Ten slotte werd 
in het najaar van 2011 het onderzoeksproject ‘Ontmoetingsfunctie Huizen van het Kind’ 
voorbereid. Eind 2011 werd dit project door Kind en Gezin goedgekeurd.  
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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5 
PROFESSIONALITEIT VAN DE MEDEWERKERS 
DIE WERKEN MET JONGE KINDEREN EN HUN 
OUDERS VERHOGEN 
 

Onthaalouderacademie 

 
De Onthaalouderacademie is een samenwerkingsproject tussen diensten voor  
onthaalouders en koepels (Unieko, VVSG, Vlaams Welzijnsverbond, PPJ), de Centra voor 
Volwassenenonderwijs (CVO), vormingsorganisaties, VBJK - Expertisecentrum Opvoeding en 
Kinderopvang en het Centrum Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO). Kind en Gezin is nauw 
betrokken bij de realisatie van dit project. Deze partners werken samen aan een leertraject 
voor onthaalouders. Het doel is dat onthaalouders goed voorbereid beginnen aan de job, 
goed omkaderd worden, kansen krijgen om competenties te verwerven en deze te laten 
attesteren, waardoor een betere doorstroming naar opleiding en andere jobs in de 
kinderopvang mogelijk wordt. Dit project richt zich op aangesloten en zelfstandige 
onthaalouders. 
 

Het project bestaat uit 3 delen: 

- de kennismakingsmodule 

- de opleiding Onthaalouderacademie i.s.m. de Centra voor Volwassenenonderwijs 
(CVO) 

- pedagogische begeleiding van onthaalouders 

 
De voortgang van het project wordt regelmatig besproken met de resonansgroep 
Onthaalouderacademie. In 2011 kwam de resonansgroep drie keer samen. In samenspraak 
met de resonansgroep werd een communicatietekst geschreven en verspreid om de 
initiatieven van de Onthaalouderacademie beter bekend te maken in de sector. Daarnaast 
werd er een website opgezet om de communicatie tussen de verschillende betrokkenen te 
vergemakkelijken.  

 

Kennismakingsmodule 
 
D o e l s t e l l i n g  
Een kennismakingsmodule ontwikkelen en implementeren met als doel kandidaat-
onthaalouders een goed inzicht te geven in de verwachtingen en nodige competenties voor 
de job en in zijn/haar talenten, draagkracht en groeikansen. 
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R e s u l t a a t  
Begin 2011 werd in overleg met de werkgroep kennismakingsmodule een ontwerp gemaakt 
van het draaiboek van die kennismakingsmodule. Aangesloten en zelfstandige 
onthaalouders werden via 3 focusgroepen (2 met aangesloten onthaalouders en 1 met 
zelfstandige onthaalouders) bevraagd over de inhoud van de kennismakingsmodule. 
Daarnaast werd er een schriftelijke enquête uitgevoerd bij kandidaat-onthaalouders over 
hun behoeften aan informatie. Op basis van de resultaten van de focusgroepen en de 
enquête werd het draaiboek voor de kennismakingsmodule bijgestuurd.  
 
Samen met de werkgroep werd een concept uitgewerkt voor een nieuwe werkmap voor 
onthaalouders. Deze werkmap moet (kandidaat-)onthaalouders basisinformatie geven over 
het beroep en via vragen/oefeningen aanzetten tot reflectie over het beroep. Daarnaast zal 
de werkmap ook een instrument bevatten voor het inschatten van de draagkracht van de 
(kandidaat-)onthaalouder. De werkmap kan ingezet worden in de kennismakingsmodule en 
bij huisbezoeken met onthaalouders. 
 
Gezien het belang dat aan de inschatting van de draagkracht van onthaalouders wordt 
toegekend in het ontwerp van het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van 
baby’s en peuters, werd in overleg met Kind en Gezin eind 2011 beslist een bijkomend 
onderzoek op te starten. Hiertoe werd eind 2011 de literatuur over draagkracht verkend en 
een onderzoeksvoorstel uitgewerkt. 
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Ellen Rutgeerts (april - oktober), Brecht Peleman 
(vanaf november) 
Financiering: Europees Sociaal Fonds 

 

De opleiding Onthaalouderacademie i.s.m. de Centra voor 
Volwassenenonderwijs (CVO) 
 
D o e l s t e l l i n g  
Een opleiding op maat van onthaalouders ontwikkelen en implementeren zodanig dat 
onthaalouders beschikken over de minimale competenties die nodig zijn om jonge kinderen 
te begeleiden, te spelen met jonge kinderen, samen te werken met ouders, kinderen te 
verzorgen en EHBO toe te passen. 

 
R e s u l t a a t  
In 2011 werden er twee nieuwe modules ontwikkeld en uitgetest, m.n. de module 
samenwerken met ouders en de module verzorging en EHBO. Tegelijkertijd werd het aanbod 
uitgebreid door nieuwe CVO’s te betrekken bij de Onthaalouderacademie: eind 2011 werden 
de modules voor onthaalouders aangeboden in tien CVO’s.  
 
Deze uitbreiding is positief maar stelde VBJK ook voor de uitdaging een organisatievorm te 
vinden die het toelaat om alle CVO’s (coördinatoren en leerkrachten) goed te informeren, te 
betrekken en op één lijn te krijgen. Hiertoe werd er in overleg met de coördinatoren een 
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organisatiestructuur uitgetekend die hierop een antwoord moet bieden. Daarnaast werd er 
een nieuwe materialenwebsite voorbereid die de leerkrachten ondersteunt. De 
materialenwebsite zal in februari 2012 beschikbaar zijn. In september werd er een 
vormingsmoment georganiseerd voor de leerkrachten over online begeleiden.  
 
Er werden initiatieven genomen om het aanbod bekend te maken bij onthaalouders:  

- er werd tweemaal een brochure met het aanbod van de CVO’s samengesteld en 
verspreid 

- de webpagina www.onthaalouderacademie.be werd verbeterd en voortdurend 
geactualiseerd 

- er werd een Facebookpagina aangemaakt over de Onthaalouderacademie 
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Ellen Rutgeerts (april - oktober), Brecht Peleman 
(vanaf november) 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 

Begeleiden van onthaalouders 
 
D o e l s t e l l i n g  
Instrumenten ontwikkelen om de pedagogische omkadering van onthaalouders te 
verbeteren. Doelstelling is een pedagogische begeleiding voor onthaalouders op te zetten 
die vertrekt vanuit competenties, talenten en draagkracht van een individuele onthaalouder 
en die kans biedt om samen met collega-onthaalouders te leren (geïsoleerde positie 
doorbreken). 

 
R e s u l t a a t  
Begin 2011 werd in samenwerking met CEGO literatuur en praktijk over collegiaal leren 
verkend. Op basis hiervan werd de focus van het project verfijnd. Vervolgens werd de 
werkgroep collegiaal leren opgericht. De werkgroep wordt voorgezeten door CEGO en 
bestaat uit dienstverantwoordelijken die een lerend netwerk met onthaalouders organiseren 
en begeleiden. Via de werkgroep worden zij ondersteund en wordt tegelijkertijd expertise 
ontwikkeld in het gebruik van lerende netwerken bij onthaalouders. De werkgroep kwam 
vier maal samen; ieder van de aanwezige dienstverantwoordelijken was eind 2011 gestart 
met een eigen lerend netwerk van onthaalouders. 
 
Daarnaast werd in 2011 door CEGO de literatuur en praktijk over werken met meters en 
peters verkend en uitgetest bij zelfstandige onthaalouders. In 2012 zal de stap worden gezet 
naar aangesloten onthaalouders. 
 
Ten slotte werd er een werkgroep opgericht van dienstverantwoordelijken die zich 
engageerden om onthaalouders via een online leerplatform te begeleiden. Samen met hen 
werden de mogelijkheden verkend, een online omgeving ingericht en op geregelde 
tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd. De werkgroep had vijf bijeenkomsten; daarnaast 
werd een vormingsmoment voor de dienstverantwoordelijken georganiseerd over online 
begeleiden. 

http://www.onthaalouderacademie.be/
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Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Sandra Van der Mespel, Ellen Rutgeerts (april - oktober), Brecht Peleman 
(vanaf november) 
Financiering: Europees Sociaal Fonds 
 

 

Wanda 
 
D o e l s t e l l i n g  
Dit transnationaal ESF project, in samenwerking met Arteveldehogeschool, heeft als doel om 
expertise inzake de Franse reflectiemethodiek ‘Analyse de pratiques’ (praktijkanalyse) te 
ontwikkelen en te vertalen naar de Vlaamse kinderopvangcontext. 

 
R e s u l t a a t  
In 2011 werkten verschillende voorzieningen en opleidingsinstituten in de sector 
kinderopvang samen in een intensief lerend netwerk om te experimenteren met 
waarderende praktijkanalyse. Dit netwerk werd bewust divers samengesteld en bestaat uit 
een mix aan werkvormen en organisatiebesturen. Er werd een netwerk voor voorzieningen 
(KDV, DVO, IBO, ZKDV) opgericht en een netwerk voor de opleidingen (hogescholen, 
secundaire scholen, CVO, onthaalouderacademie). VBJK stond samen met de 
Arteveldehogeschool in voor de begeleiding van deze lerende netwerken om ‘analyse de 
pratiques’ of waarderende praktijkanalyse te implementeren in 19 organisaties. Het lerend 
netwerk kinderopvangvoorzieningen kwam zes keer samen, het lerend netwerk 
opleidingsinstituten kwam vier keer samen. De resonansgroep, die het project inhoudelijk 
mee opvolgt, kwam twee keer samen in 2011.  
 
Ook werden in 2011 een aantal uitwisselingsmomenten georganiseerd om ervaringen te 
delen met collega’s uit Frankrijk die expertise hebben in ‘analyse de pratiques’. Het Wanda 
projectteam bezocht het opleidingsinstituut ESSSE (Ecole Santé Social Sud-Est) in Lyon en het 
opleidingsinstituut IRTS (Institut Régional de Travail Social et de Recherches Sociales) in 
Parijs om te onderzoeken hoe ‘analyse de pratiques’ in praktijk gebracht wordt in opleiding 
en in de kinderopvangvoorzieningen. Tijdens deze bezoeken werden verschillende sessies 
van de studenten ‘éducateurs de jeunes enfants’ geobserveerd. In november vond eveneens 
een bezoek van de Franse collega’s aan Gent plaats. Op een interne projectstudiedag 
‘Wanda wisselt uit’ hebben een vijftigtal deelnemers die betrokken zijn in de lerende 
netwerken via een plenaire sessie en verschillende actieve workshops ervaringen kunnen 
uitwisselen en bespreken met zes experten uit Frankrijk.  
 
Projectcoördinatie- en uitvoering: Katrien Van Laere 
Financiering: Europees Sociaal Fonds 
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Opleiding kinderzorg vernieuwen 
 
D o e l s t e l l i n g  
De opleiding Kinderzorg/Begeleider Kinderopvang aanpassen aan de huidige eisen vanuit het 
werkveld, onderzoek en beleid. 

 
R e s u l t a a t  
Omwille van de tijdelijke afwezigheid van de verantwoordelijke voor opleidingen binnen 
Kind en Gezin, werden er in 2011 geen initiatieven genomen. In 2012 wordt dit opnieuw 
opgenomen.  
 
Projectcoördinatie: Geert Keersmaekers (Kind en Gezin) en Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 

Voorbereiding en ondersteuning nieuwe bachelor pedagogie van het 
jonge kind 
 
D o e l s t e l l i n g  
Binnen het nieuwe decreet neemt de pedagogische begeleiding van de kortgeschoolden 
naar een kwalificatie een belangrijke plaats in. Deze rol van pedagogisch coach is een 
belangrijk onderdeel van de nieuwe bacheloropleiding. Via het ondersteunen van de 
hogescholen in het uitbouwen van deze nieuwe opleiding wil VBJK zijn expertise ter 
beschikking stellen om deze functie van pedagogisch coach invulling te geven.  

 
R e s u l t a a t  
Medewerkers van VBJK zetelden in het overleg PJK, waar de drie hogescholen en Kind en 
Gezin aan deelnemen, en in de drie opleidingsadviesraden (in totaal een twaalftal 
bijeenkomsten). VBJK gaf een inleiding op de persconferentie voor de hogescholen van Gent 
en Brussel. VBJK schreef ook een artikel in Kinderen in Europa over de nieuwe opleiding en 
werkte mee aan een ander artikel in het Tijdschrift voor Welzijnswerk. Ook nam VBJK het 
initiatief om de drie hogescholen hun project van de nieuwe bachelor te laten voorstellen 
aan een internationaal publiek van opleiders en onderzoekers op het EECERA congres in 
september. Daarnaast werden eveneens andere inhoudelijke samenwerkingsverbanden 
opgezet voor de drie hogescholen en VBJK, zoals binnen het Wanda project over de 
begeleidingsmethode van analyse de pratique en een project over taal en jonge kinderen. 
VBJK bracht de Arteveldehogeschool en Erasmushogeschool in contact met buitenlandse 
collega’s voor het indienen van Europese projecten. Tot slot organiseerde VBJK samen met 
de Karel de Gote-Hogeschool een expertengroep met Nederlandse collega’s die op 17 
februari 2012 heeft plaats gevonden. Verder traden medewerkers van VBJK op als 
gastdocenten in de opleiding.  
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Caroline Boudry 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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Kinderopvang in het universitair onderwijs 
 
D o e l s t e l l i n g  
Kinderopvang als pedagogische discipline ingang doen vinden in het universitair onderwijs 
opdat de verantwoordelijken in de toekomst beter voorbereid zouden zijn op hun taak en 
kinderopvang zou worden erkend als onderzoeksterrein.  
 
R e s u l t a a t  
De vakgroep Sociale Agogiek had een vak ‘Kinderzorg’ ingeschreven in het leerplan van het 
voorbereidingsprogramma en het schakelprogramma tot de academische master sociaal 
werk. Daarnaast wordt het thema kinderopvang ook verankerd in andere curricula (o.m. 
Gezinspedagogiek en Professionaliteit aan de UGent).  
Het vak werd voor de zevende maal gegeven in 2011, zij het nu onder de naam 
‘Voorschoolse Opvoeding’. Tegelijk werd een programmahervorming voorbereid, waardoor 
het vak in 2012 onder de naam ‘Early Childhood Education and Care’ ook zal gedoceerd 
worden aan alle studenten pedagogiek.  
 
Projectcoördinatie: Michel Vandenbroeck 
Projectuitvoering: Michel Vandenbroeck 
Financiering: UGent 

 

 

Een audiovisuele geschiedenis van de kinderopvang 
 
Dit project werd niet uitgevoerd. Andere projecten, waaronder het CoRe project en de 
begeleiding van de hogescholen, namen dermate veel tijd in beslag dat het uitgeven van de 
Geschiedenis van de Kinderopvang in beeld niet werd doorgevoerd. Er zijn voorlopig geen 
plannen om dit alsnog te realiseren.  
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
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6 
ONDERZOEK 
 

Onderzoeksproject CoRe in opdracht van de Europese Commissie – 
competenties die nodig zijn om te werken met jonge kinderen van 0 
tot 6 jaar 

D o e l s t e l l i n g  
Uit onderzoek weten we dat hoge kwaliteit van zowel opvang als kleuterschool van zeer 
groot belang is voor de latere ‘outcomes’ van de kinderen en dat de competenties van het 
personeel de belangrijkste factor is voor de kwaliteit. De Europese Commissie wil met dit 
onderzoeksproject vanuit deze bekommerdheid om kwaliteit beter zicht krijgen op welke 
competenties nodig zijn om te werken met jonge kinderen. 
 
R e s u l t a a t  
In het voorjaar werd een eerste versie van het rapport voorgesteld in Londen aan de 
expertengroep (John Bennet, Linda Miller, Claire Cameron, Pamela Oberhuemer). Daarna 
werd hard gewerkt aan het eindrapport dat in nauw overleg met de Europese Commissie 
werd geschreven. Het onderzoeksproject (Final Report en Research Documents), samen 200 
pagina’s, werd in september ingediend en goedgekeurd door de Europese Commissie. Op 7 
oktober werden de onderzoeksresultaten voorgesteld in aanwezigheid van Nora Milotay van 
de Europese Commissie op een Europese conferentie waaraan 110 key-persons uit 16 
Europese landen deelnamen. Gezien het belang van de problematiek voor Vlaanderen 
(kwalificatievereisten in nieuw decreet) nam VBJK de organisatie van de conferentie op zich 
en Kind en Gezin stelde de conferentiezaal ter beschikking.  
 
VBJK zorgde ook voor de disseminatie van de resultaten in Vlaanderen en Europa. In 
Vlaanderen werd het project voorgesteld aan het bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond, 
aan de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent en werd een key note over CoRe 
gegeven op een congres van de Stad Antwerpen en het GO!. In het buitenland (zie lezingen) 
werden key-notes gegeven over CoRe op conferenties in Laussanne, (EECERA), Brussel 
(Europese Commissie), Verona (Italiaanse Nationale vereniging van kinderdagverblijven en 
kleuterscholen), Bled, Slovenië, (ISSA - Oost-Europese en midden–Aziatische landen), Parijs 
(bijeenkomst Francofone landen). Daarnaast werden er workshops geven over CoRe op de 
EECERA conferentie in Genève, op het Worldforum for Early Childhood Education (US), in 
Gent voor een groep Vlaamse en Nederlandse onderzoekers en werden er lessen gegeven 
over CoRe aan de Universiteit Gent en aan de drie hogescholen die de nieuwe 
bacheloropleiding pedagogie van het jonge kind inrichten.  
 
Projectcoördinatie: Michel Vandenbroeck (onderzoek), Jan Peeters (conferentie) 
Projectuitvoering: Katrien Van Laere, Jan Peeters, Michel Vandenbroeck en Wendy De 
Weyer (conferentie)  
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Financiering:  

- Onderzoek: Europese Commissie 

- Conferentie: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin en Europese Commissie 

 

 

A digital knowledge learning system for trainers Early Childhood 
Education in Europe 

D o e l s t e l l i n g  
Aftasten wat de mogelijkheden zijn van knowledge learning systems voor trainers in ECEC.  
 
R e s u l t a a t  
Na experimenteren met het KARL systeem schakelde ISSA over op een eigen systeem en 
nodigde leden van DECET uit om deel te nemen aan een KLS system voor een opleiding voor 
medewerkers ECEC. VBJK volgt dit experiment op binnen ISSA en zal de resultaten 
terugkoppelen naar onze Raad van Bestuur.  
 
Projectcoördinatie: ISSA  
Financiering: Soros Foundation 

 

 

Parenting support in Europe: a comparative study of policies and 
practices 

D o e l s t e l l i n g   
In opdracht van de Eurofoundation werd een survey uitgevoerd door IRS (Instituto per la 
Ricerca Sociale) om een zicht te krijgen op wat er over opvoedingsondersteuning in de EU 
lidstaten gebeurt. Op basis van een overzicht van zowel beleid als praktijk en geïllustreerd 
met enkele goede praktijken, wil het rapport het thema opvoedingsondersteuning onder de 
aandacht van de Europese Commissie brengen, vergezeld van de nodige 
beleidsaanbevelingen. VBJK werd door het IRS aangesproken om de case study over België 
te maken. 
 
R e s u l t a a t  
De case study voor België werd uitgeschreven en geïllustreerd met twee goede praktijken: 
de consultatiebureaus voor het jonge kind en de ontmoetingsruimte Baboes. VBJK werd 
hierbij ondersteund door Prof. Florence Pirard en Pascale Camus van Université de Liège 
voor de informatie uit de Franse Gemeenschap. Het rapport werd toegelicht op een 
studiedag bij Eurofoundation op 26 oktober. 
 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Europese Commissie via IRS Italië 
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7 
INTERNATIONALE NETWERKEN 
 

DECET 
 
D o e l s t e l l i n g  
Met de Europese partners wordt, via samenwerking en delen van informatie, gewerkt aan 
diversiteit binnen de voorzieningen voor jonge kinderen. Daarbij staan de DECET principes 
centraal: 

- iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort 

- iedereen wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen 

- iedereen kan leren van elkaar over culturele en andere grenzen heen 

- iedereen kan participeren als actieve burger 

- iedereen gaat bewust om met vooroordelen via een open communicatie en 
leergierigheid 

- iedereen werkt samen om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie 
te bestrijden 

 
R e s u l t a a t  
DECET ging verder in de zoektocht naar mogelijkheden om autonoom verder te blijven 
bestaan na de stopzetting van de financiële ondersteuning van de Bernard van Leer 
Foundation in 2013. Hierbij werd ook een eerste aanzet uitgewerkt over een interne 
reorganisatie (opdeling leden, structuren binnen het netwerk). 
  
Projectcoördinatie (internationaal): Sissi Vafeas en Anastasia Hondoumani, Schedia, 
Griekenland 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove, Jan Peeters, Katrien Van Laere en de DECET 
partners 
Financiering:  

- alle onkosten: Bernard van Leer Foundation 

- lonen: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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International Step by Step Association (ISSA) 
 
D o e l s t e l l i n g  
Sinds de uitbreiding van de EU naar 27 lidstaten is het voor het indienen van Europese 
projecten nodig om ook samenwerkingsverbanden op te zetten met Oost-Europese 
partners. ISSA is het enige netwerk voor ECEC dat zoveel nieuwe lidstaten groepeert en het 
is daarenboven goed georganiseerd met een secretariaat bestaande uit drie voltijds betaalde 
krachten, die alles in huis hebben om inhoudelijk sterke projecten te schrijven.  

 
R e s u l t a a t  
De coördinator van VBJK werd eind 2010 verkozen in de Raad van Bestuur van ISSA en heeft 
in 2011 twee Raden van Bestuur (Boedapest en Sofia) bijgewoond en één thematische 
meeting over professionalisering (Bled). De deelname aan de Raad van Bestuur van ISSA 
geeft VBJK belangrijke opportuniteiten voor samenwerking met de nieuwe lidstaten en heeft 
ondermeer geleid tot een gezamenlijke conferentie (DECET-ISSA) over professionalisering in 
oktober 2012 in Kroatië en het indienen van een Europees project (Spiral), waarbij VBJK 
partner is, over documenteren, analyse de pratiques en de lerende organisatie.  
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Financiering: ISSA (alle onkosten) en Partnerschapsakkoord Kind en Gezin (lonen) 
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8 
TIJDSCHRIFTEN 
 

KIDDO 
 
D o e l s t e l l i n g  
KIDDO beoogt het pedagogisch vakblad te zijn voor onthaalouders, begeleid(st)ers en 
leidinggevenden in de kinderopvang, alsook voor studenten en docenten. Elke uitgave bevat 
een evenwichtige mix van artikels die aandacht hebben voor pedagogiek én praktijk. Via 
verhelderende en verdiepende artikels en reportages wil KIDDO good practices zichtbaar 
maken voor iedereen die betrokken is bij de kinderopvang. 

 
R e s u l t a a t  
In 2011 werden acht tijdschriften uitgegeven van 40 à 44 pagina’s in full color.  
Na evaluatie en overleg tussen de Vlaamse en Nederlandse redactieraad werd besloten om 
volgende rubrieken stop te zetten: Kind & Natuur, Kinderopvang Spreekt, Nederlandse 
Okiddo 4-12 over muziek, Kind en Media. Deze rubrieken zullen in 2012 vervangen worden 
door:  

- binnengluren bij 

- filosoferen 

- Nederlandse Okiddo 4-12 i.s.m. www.samenspelopdebso.nl  

- de verbeelding  
 
De redactieraad kwam zeven keer samen in 2011 ondermeer om de artikels inhoudelijk te 
bediscussiëren, de planning uit te zetten voor de komende nummers en andere 
agendapunten te bespreken. Ook met SWP Nederland werden drie overlegmomenten 
gepland.  
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel, i.s.m. Ellen Rutgeerts (vanaf 15 maart) 
Projectuitvoering: Caroline Boudry, Ellen Rutgeerts (vanaf 15 maart) 
Financiering: SWP (redactionele uitgaven), Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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Kinderen in Europa 
 
D o e l s t e l l i n g  
Europa speelt een steeds grotere rol in opvang en onderwijs voor jonge kinderen en het 
Europese continent heeft ook een rijke ervaring en traditie in deze sector. Het is daarom van 
groot belang dat de verschillende landen van de Europese Unie elkaars ervaringen kunnen 
uitwisselen en tevens op de hoogte blijven van beleidsmaatregelen van de Europese 
overheden en de lidstaten, maar ook van ervaringen, interessante praktijk en onderzoek dat 
in de verschillende landen wordt opgezet.  

 
R e s u l t a a t  
VBJK gaf in samenwerking met de Nederlandse organisatie ChildCare International twee 
Nederlandstalige nummers uit, één over de jongste burgers van Europa (0 tot 3) en één over 
het competentiedebat. In het eerste nummer verscheen een artikel over de nieuwe bachelor 
en dit nummer, dat helemaal over de jongste kinderen ging, werd dan ook gratis verdeeld 
onder al de nieuwe studenten van de bacheloropleiding pedagogiek van het jonge kind. Het 
tweede nummer werd mede door VBJK samengesteld (ed. Stig Lund, Helena Buric en Jan 
Peeters) en werd gewijd aan het versterken van de competenties van ouders, medewerkers 
en kinderen. In dit nummer, dat in 15 talen werd uitgegeven, werd ondermeer een artikel 
van Michel Vandenbroeck gepubliceerd over het CoRe onderzoek, één van Jan Peeters over 
de Vlaamse Case study van CoRe en één van Ferre Laevers en Bart Declercq (CEGO) over het 
versterken van welbevinden en betrokkenheid. Dit laatste nummer werd in het Engels en het 
Nederlands verdeeld op de CoRe conferentie en op tal van bijeenkomsten waarop CoRe 
werd voorgesteld (zie lezingen).  
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Financiering: Van Leer Foundation (centrale kosten), Partnerschapsakkoord Kind en Gezin en 
ChildCare International (Nederlandse editie)  
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9 
PUBLICATIES 
 

Boeken 

Vandenbroeck, M. (2011) Educare alla diversità. Sociale, culturale, etnica, familiare. Italia, Edizioni 
junior 

 

Brochures 

Van Laere, K. (ed.) (2011) Diversity and Social Inclusion – Exploring Competences for Professional 
Practice in Early Childhood Education and Care. Brussels – Budapest: DECET - ISSA 

 

Europese rapporten 

Urban, M., Vandenbroeck, M., Peeters, J., Lazarri, A. & Van Laere, K. (2011) CoRe, Competence 
Requirements in Early Childhood Education and Care. A Study for the European Commission DG 
Education and Care. Final Report. London – Gent: UEL – University Ghent 
 
Urban, M., Vandenbroeck, M., Peeters, J., Lazarri, A. & Van Laere, K. (2011) CoRe, Competence 
Requirements in Early Childhood Education and Care. A Study for the European Commission DG 
Education and Care. Research Documents. London – Gent: UEL – University Ghent 
 
Peeters, J. (2011) Staff competences in Early Childhood Education and Care. IN: European 
Commission Child Well Being and Quality of Childcare. Brussels: European Alliance of Families 
 
Vandekerckhove, A. (2011) Case Study Flanders. IN: IRS, Parenting support in Europe: a comparative 
study of policies and practices (publicatie nog in voorbereiding) 

 

Wetenschappelijke artikelen 

De Mey, W. & Braet, C. (2011). STOP4-7, an early intervention for children with behavioural 
disorders: client characteristics and preliminary findings. European Journal of Developmental 
Psychology, 8 (2), 203-214 
 
Peeters, J. (2012) Childcare Professionalism in Flanders: An Inside-Outside Perspective. IN: Miller, L., 
Dalli, C. & Urban, M. Early Childhood Grows up. Towards a Critical Ecology of the Pofession. 
Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 
 
Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2011). Childcare practitioners and the process of professionalisation. 
IN: Miller, L., Drury, R. & Cable, C. (eds.). Extending Professional Practice in the Early Years. London 
and Milton Keynes: Sage – Open University. 99-112 

 

https://biblio.ugent.be/publication/968139
https://biblio.ugent.be/publication/968139
https://biblio.ugent.be/publication?q.parent.title.exact.text=EUROPEAN+JOURNAL+OF+DEVELOPMENTAL+PSYCHOLOGY
https://biblio.ugent.be/publication?q.parent.title.exact.text=EUROPEAN+JOURNAL+OF+DEVELOPMENTAL+PSYCHOLOGY
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Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2011) Childcare practitioners and the process of professionalization. 
IN: Miller, L. & Cable, C. (eds.). Professionalisation, leadership and management in the early years. 
London: Sage. 62-76 
 
Vandenbroeck, M. (2011) Early childhood education and care: equity and excellence in the 
foundational stage. IN: Van den Branden, K., Van Avermaet, P. & Van Houtte, M. (eds.). Equity and 
excellence in education. Towards maximal learning opportunities for all students. London: Routledge. 
145-165 

 
Vandenbroeck, M. (2011) Une fenêtre sur le monde. D’accord oui, mais lequel? IN: Rayna, S. & 
Baudelot, O. (eds.). On ne lit pas tout seul! Toulouse: Erès. 161-168 

 
Vandenbroeck, M. (2011) Eduquer à la diversité chez les jeunes enfants: identities, appartenances et 
préejudés. IN: Courtois, A., Decoster, L. & Caffieaux, C. (eds). Bébés d’ici et d’ailleurs: quell accueil 
dans le respect de la diversité? Bruxelles: Presses Universitaires de Bruxelles – ULB. P. 61-80 

 
Vandenbroeck, M., Cousée, F., Bradt, L. &Roose, R. (2011) Diversity in Early Childhood Education: a 
Matter of Social Pedagogical Embarrassment. IN: Cameron, C. & Moss, P. (eds.). Social Pedagogy and 
Working with Children. Engaging with Children in Care. London: Jessica Kingsley Publishers. 53-68 

 

 

Artikelen in vaktijdschriften en boeken 

Peeters, J. & Lund, S. (2011). Empowering children, parents and the workforce? The competency 
debate. IN: Children in Europe 10 (2) 4-5. Published in Dutch, French, German, Croatian, Portuguese, 
Spanish and Greek 

 
Peeters, J. (2011) “En Garde” Strijdbaar recept voor een internationale mix. IN: Ik ook. Tools voor 
verfijnde ESF-projecten. Brussel: ESF Agentschap. 98-101 
 
Peeters, J. (2011) Goed nieuws: Bachelor Pedagogiek van het Jonge Kind gaat van start in Antwerpen, 
Brussel en Gent. IN: Kinderen in Europa. 10 (1) 2 
 
Peeters, J. & Brandt, S. (2011). Learning the job: how practitioners support each other. IN: Children in 
Europe 10 (2) 12-13. Published in Dutch, French, German, Croatian, Portuguese, Spanish and Greek 
Peeters, J. (2011) ‘Mannen moeten voorzichtig zijn’ Over emoties en aanrakingen in voorzieningen 
voor jonge kinderen. IN: Welwijs, 22 (3) 3-5 
 
Peeters, J. (2011) Educacao infantil, pobreza e inclusiao social. Patio 29 (12) 28-31 
 
Peeters, J., Verhegge, K., Detavernier, C. & Devos, B. (2011) Nieuwe opleiding Bachelor in de 
Pedagogie van het Jonge Kind. Een extra stimulans voor kwaliteitsverbetering en functiedifferentiatie 
in de kinderopvang. IN: Tijdschrift voor Welzijnswerk 35(318) 40-43 
 
Roets, G. & Vandenbroeck, M. (2011) Kersentijd. IN: Baekelmans, R. & Waeyenberghe, C. (red.). 
Armoede door kinderogen. Antwerpen: Agora 
 
Vandenbroeck, M., Roose, R. & Roets, G. (2011). Ouders als onderzoekers, opvoedingsondersteuning 
en evidence based werken. Handboek Integrale Jeugdhulp, 8. 393-420 
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Vandenbroeck, M. (2011). Diversity in early childhood services. IN: R. Tremblay, M. Boivin, R. Peters 
& R. Barr (Eds.), Encyclopedia on Early Childhood Development [online] (Vol. 1-6). Montreal: Centre 
of Excellence for Early Childhood Development 
 
Vandenbroeck, M. (2011) Diversiteit van het diversiteitsbegrip. IN: D. Reynaert, R. Roose, W. 
Vandenhole & K. Vlieghe (eds.). Kinderrechten: springplank of struikelblok? Naar een kritische 
benadering van kinderrechten. Antwerpen – Cambridge: Intersentia. p. 75-82 
 
Vandenbroeck, M. (2011). Opvoedingsondersteuning. IN: Crombez, J. & De Wachter, E. (red.). Kansen 
voor kinderen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant 
 
Van der Mespel, S. (2011) Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders. Van buitenbeentje naar 
hype. IN: Alert, jaargang 37, nummer 4, oktober 
 
Van der Mespel, S. (2011) De Onthaalouderacademie: groeikansen voor onthaalouders. IN: Tijdschrift 
voor Welzijnswerk, jaargang 35, nummer 313, februari 

 
 

Artikelen in KIDDO 

Bergmans, A. & Van Laere, K. (2011) Stap voor Stap. Onthaalouders werken aan toegankelijkheid in 
de kinderopvang, KIDDO 8, p. 20-22 
 
Boudry, C., (2011) Wie het schoentje past, trekke het aan. KIDDO 1, p. 16-17 
 
Boudry, C., (2011) Takjes, zand en bladeren dansen in het licht. KIDDO 2, p. 18-19 
 
Boudry, C., (2011) Spiegeltje spiegeltje aan de wand. KIDDO 3, p. 16-17 
 
Boudry, C., (2011) Heerlijk kokkerellen en spelen met speeldeeg. KIDDO 4, p. 16-17 
 
Boudry, C., (2011) 1,2,3,4 Hoedje van papier! KIDDO 5, p. 16-17 
 
Boudry, C., (2011) Snipper, linten en krullen. KIDDO 6, p. 18-19 
 
Boudry, C., (2011) Laat je verrassen. KIDDO 7, p. 24-25 
 
Boudry, C., (2011) Licht en donker en vele kleuren. KIDDO 8, p. 18-19 
 
Peeters, J. (2011). De competenties van een PM’er. KIDDO, 7 p 17-19 
 
Rutgeerts, E. (2011). Festivalzomer. Kunst voor kleintjes. KIDDO 6, p. 24 
 
Rutgeerts, E. (2011). Het testcentrum getest en goedgekeurd, KIDDO 6, p. 20 
 
Rutgeerts, E. (2011).Werken met een digitaal fotokader. KIDDO 8, p. 38 
 
Rutgeerts, E. (2011). Waarom mannen zo welkom zijn… KIDDO 8, p. 18 
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10 
EVENEMENTEN EN STUDIEDAGEN 
 

 

VBJK organiseert evenementen 

 

Organisatie van Vlaamse studiedagen 
 
KIDDOdag (2011) Avontuur in de natuur. Leuven, zaterdag 28 mei 
 
KIDDOdag (2011) Avontuur in de natuur. Gent, woensdag 8 juni 
 
Inspiratiedag ‘Kippenvel’ voor initiatieven buitenschoolse opvang i.s.m. VCOK, VGC en 
partnerorganisaties Steunpunt Brusselse Bibliotheken en Circus zonder Handen (2011) Brussel: 
Pianofabriek, vrijdag 9 december 

 

 

Organisatie van Internationale congressen en bezoeken 

 
Transitions (2011) Meeting and visits. Conference meeting with four guest speakers with expertise in 
the topic ‘Transitions’, six groups of school visits guided by the Pedagogical Guidance Centre of the 
City of Ghent and VBJK, debriefing meeting with discussion between the international guests and 
experts, 30 participants and international guests, Ghent, 27th – 28th March 
 
CoRe Conference. Competences Requirements in Early Childhood Education and Care (2011) 
Brussels: Kind en Gezin-Academie, 7th October 
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VBJK levert bijdrage aan evenementen 
 

Key-notes op conferenties in Vlaanderen 
 
Peeters, J. (2011) Oudercrèches en coöperaties. Key-note op studiemiddag ACW Hasselt, 4 februari  
 
Peeters, J. (2011) Des compétences réflectives pour les professionnels de la petite enfance. Key-note 
op studiedag Wanda. Gent, 8 november 
 
Peeters, J. (2011) Welke competenties zijn nodig om te werken met jonge kinderen? Key-note op 
conferentie van GO! en Stad Antwerpen. Antwerpen: Elzenveld, 17 november 

 

 

Lezingen, workshops en debatten in Vlaanderen en Nederland 
 
Boudry, C. (2011). Respect voor taal en thuistaal binnen de initiatieven voor Buitenschoolse opvang. 
Workshop op 3de Studiedag Thuistaal. Gent: Mandala, 26 januari 
 
Boudry, C. (2011). Inspelen op de interesses van kinderen. Lezing op studiedag Inspiratie uit Noord-
Italië. Gentbrugge: Kleuterschool De Speurneus, 9 februari 
 
Boudry,C. (2011) Tijd voor Natuur, verstop je niet langer, kies voor groen. Lezing op conferentie Kind 
van Nature. Apeldoorn: Veldwerk Nederland, 8 november 
 
Peeters, J. (2011) Voorstellen van resultaten CoRe - case study Gent aan Departementhoofd en staff 
Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent Gent, 24 januari 
 
Peeters, J. (2011) Voorstellen van Resultaten CoRe onderzoek aan Bestuur Vlaams Welzijnsverbond. 
Brussel, 20 oktober  
 
Rutgeerts, E. (2011). Lezing "Comment accueillir la diversité culturelle en milieu d’accueil?" op 
colloque “La ‘juste’ place des parents dans les milieux d’accueil de l’enfance” File, Brussel, 25 oktober 
 
Rutgeerts, E. (2011) Pedagogisch documenteren in ontmoetingsplaatsen. Lezing op lezingenreeks 
over ontmoeten voor kinderen en ouders VCOK. Gent, 28 oktober 
 
Vandekerckhove, A. (2011) De sociale functie van kinderopvang, Lezing op Platform 
Eenoudergezinnen, Brussel, 22 juni  
 
Vandekerckhove, A. (2011) De sociale functie van kinderopvang. Lezing op Provinciale studiedag 
Armoede, Leuven, 19 september  
 
Van der Mespel, S. (2011) Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders in Vlaanderen. Inleiding en 
workshop op denkdag ontmoeting voor inloopteams Antwerpen, 23 mei  
 
Van der Mespel, S. (2011) Introductie Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders. Lezing op 
lezingenreeks over ontmoeten voor kinderen en ouders VCOK. Gent, 14 juni 
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Van der Mespel, S. (2011) Over botsen en ontmoeten in  
opvoeding(-sondersteuning), lezing op studiedag Kort op de bal, Brugge: HoWest, 25 oktober  
 
Van der Mespel, S. (2011) De plaats van gemeenschapsvormende initiatieven in 
Opvoedingsondersteuning. Workshop op 4e Vlaams congres opvoedingsondersteuning. Brussel: 
Expoo, 15 december  
 
Van Laere, K. (2011) Kinderopvang met sociale functie. Workshop i.s.m. Reddie Teddie op provinciale 
vergadering dienstverantwoordelijken. Gent, 24 mei 

 

 

Key-notes op internationale studiedagen en congressen 
 
Peeters, J. (2011) The Marketisation of Early Childhood Education Centers at a time of economic 
crisis. Opportunity or Danger? International Conference Promoting Equity and Inclusion at a time of 
economic crisis, Athens, 4-5 april 
 
Peeters, J. (2011) La places des hommes dans les métiers de la petite enfance. Fraje: Bruxelles. 27 
april 
 
Peeters, J. (2011) Staff competences in Early Childhood Education and Care. Key- note on the Best 
Practice Workshop of the European Commission. Child Well Being and Quality of Childcare. Brussels 
European Alliance of Families, 30 juni 
 
Peeters, J. (2011) Quelles compétences pour les Professionnelles de la petite enfance. Key-note op 
de EECERA pré-conférence in Lausanne. Université de Lausanne, 14 september 
 
Peeters, J. (2011) Review of the CoRe findings and recommendations regarding professionalism in 
ECEC . Key-note on the ISSA Thematic Meeting Bled Slovenia, 21 september 
 
Peeters, J. (2011) Recommendations of the CoRe Research. Lecture presented at the CoRe 
Conference, Brussels, 7 oktober 
 
Peeters, J. (2011) Le prospettive europee per l’ innovazione e la fomazione delle competenze di 
lavoro educativo con la prima infanzia . Convegno Internazionale ‘Crisi economica e creatività 
educative: L’ innovation inizia dal nido. Esperienze nazionali ed europee a confront, Verona, 11-12 
november 
 
Vandenbroeck, M. (2011) Invited keynote at the Colloquio Internacional Cuidado y Bienestar Infantil: 
Perspectivas Multiples. Ciudad de Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) 
 
Vandenbroeck, M. (2011) Evidence-based practice, professionalism and diversity: a tensed relation. 
Invited keynote at the 12thAnnualConference of the Pacific Early Childhood Education Research 
Association. Kobe, Japan: Kobe University 
 
Vandenbroeck, M. (2011) De quoi dépend la qualité de l’accueil? Intervention au Forum Francophone 
des professionnels de l’enfance. Paris: Université Paris Descartes, Faculté de Médecine 
 
Vandekerckhove, A. (2011) Parenting support in Belgium, studiedag parenting support in Europe, 
Eurofoundation, Brussel, 26 oktober 
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Vervaet V. (2011) Intégration dans les services des jeunes enfants. Key-note op de EECERA pre-
conference in Lausanne. Université de Lausanne, 14 september 
 
Van Laere, K. (2011), Teaching diversity at early childhood. Key-note op Conference ‘the challenges of 
the educational system in multicultural societies’. European Commission, 2 maart 
 
Van Laere, K. (2011) A survey on competence requirements in 15 countries. Lecture presented at 
CoRe conference in Brussels, 7 oktober 

 

 

Workshops en lezingen op internationale studiedagen en congressen 

 
Boudry, C. & Rutgeerts, E. (2011). L’Histoire du langage. Straatsburg: Le Furet, 18 mei 
 
Peeters, J. (2011) Chair of the section ‘The structure, governance and quality assurance of high 
quality ECEC. On the European Union conference ‘ Excellence and Equity in ECEC’ in Budapest, 21-22 
februari 
 
Peeters, J.(2011) Competences requirements for ECEC. Symposium on the World Forum or ECEC 
Hawaii, 4 mei 
 
Peeters, J. (2011) Transitions between Preschool and Primary School. Symposium on the World 
Forum or ECEC Hawaii, 5 mei 
 
Peeters, J. (2011) Competences in working with young children. On the Intenational Conference of 
Early Years ‘Shaping the future for young children in Northern Ireland’, Northern Ireland Portrush, 9-

10 juni  
 
Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2011) Presentation CoRe results to directors of Australian 
Department of Education. Brussels Australian Embassy, 6 juli  
 
Rutgeerts, E. (2011). Comment accueillir la diversité culturelle en milieu d’accueil? Brussel: FILE - 
‘Quelle est la «juste» place des parents en milieu d’accueil de l’enfance?’, 25 oktober 
 
Vandenbroeck, M. (2011) Chair of Working Section 4 on ‘Staff Competences’ . On the European 
Union conference ‘ Excellence and Equity in ECEC’ in Budapest: Hungarian Presidency of the Council 
of the European Union in cooperation with the European Commission, 21-22 februari 
 
Vandenbroeck, M. & Peeters, J. (2011) Citizenship education and conceptions of diversity and 
equality. Symposum presented on the Theorising civic learning: between learning, political theory 
and educational theory. Ghent University. Franqui, 16-17 maart 
 
Urban, M., Vandenbroeck, M., Peeters, J., Lazarri, A. & Van Laere K. (2011). The competent system? A 
critical ecological perspective on the professionalisation of the early childhood workforce in Europe. 
Symposium presented at the 21stEuropean Early Childhood Education Research Association’s 
conference. Genève: EECERA – Université de Genève, 15 september  
 
Vandenbroeck, M., Van Laere K., Peeters, J. & Lazarri, A. (2011). Professional development strategies 
for low-qualified ECEC staff: valuing formal and informal learning moments. Symposium presented at 
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the 21stEuropean Early Childhood Education Research Association’s conference. Genève: EECERA – 
Université de Genève, 16 september 
 
Van Laere, K. (2011) Chair of ‘Striving for ‘inclusion’ as opposed to ‘integration’: exploring parents’ 
and professional perspectives in Belgian ECEC practices’. Symposium presented at the 21stEuropean 
Early Childhood Education Research Association’s conference. Genève: EECERA – Université de 
Genève, 15 september 
 
Van Laere, K. & Urban, M. (2011) Systemic approaches to professionalization. Workshop presented at 
CoRe conference in Brussels, 7 oktober 

 

 

Trainingen en gastcolleges binnen opleidingen en vorming 
 
Boudry, C. (2011) Pedagogisch documenteren en activiteiten voor jonge kinderen. Gastcollege 
Arteveldehogeschool Bachelor Pedagogie van het jonge kind, Gent, 24-29 november, 1-12 december 
 
Vandenbroeck, M. (2011) Opvoedingsondersteuning. Gastcollege in het vak Gezinssociologie, 
Universiteit Antwerpen, mei 
 
Peeters, J. (2011) De resultaten van het CoRe onderzoek. Ugent: Master Sociaal Werk FPPW, 4 april 
 
Peeters, J. (2011) Gender en pedagogische beroepen. Gent: Hogeschool Gent – SOAG, 27 april 
 
Peeters, J. (2011) Professionalisering van de beroepen voor jonge kinderen. Gent: FPPW UGent - 
Master Sociaal Werk, 10 oktober 
 
Peeters, J. (2011) Professionalisering beroepen jonge kinderen. Gent: Artevelde - Bachelor 
Pedagogiek Jonge Kind, 11 oktober 
 
Peeters, J. (2011) Kwaliteit en Kwaliteitszorg als spanningsveld. Gent: Hogeschool Gent - Faculteit 
Mens en Welzijn, 15 december 
 
Vandekerckhove, A. en Geens N., (2011) Over opvoedingsondersteuning, Gent: Arteveldehogeschool, 
5 oktober  
 
Van Laere, K. (2011) Competence requirements in ECEC. Gent: Universiteit Gent – Master social 
werk, 4 april 
 
Van Laere, K. (2011) Competence requirements in ECEC. Liège: Université de Liège, 10 mei 
 
Van Laere, K. (2011) Een Europees perspectief op kinderopvang. Gent: Arteveldehogeschool, 
bachelor kleuteronderwijs, 21 december 
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Interviews 

 
Peeters, J. (2011) Over nut van opvoedboeken. In: de Morgen, 2 februari 
 
Peeters, J. (2011) Noodzaak van mannelijke opvoeders. Interview op: Radio 1 in ‘Peeters en Pichal’, 
16 december 
 
Peeters, J. (2011) Gezocht: mannelijke juffrouw. Opiniestuk in: De Standaard, 20 december 
 
VBJK werkte mee aan de persconferenties van de Arteveldehogeschool op 21 januari 2011 en van de 
Erasmushogeschool op 30 mei 2011. Beide conferenties kregen vooral aandacht in de regionale pers.  
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VBJK neemt deel aan evenementen 
 

Bijwonen conferenties, studiedagen en studiebezoeken 
 
Boudry, C. (2011) Muziek voor de allerkleinsten, Dommelhof Neerpelt, Musica, 19 maart 
 
Boudry, C. (2011) Kinderopvangcongres SWP, Ede Nederland, 23 maart 
 
Boudry, C. (2011) Childcare and Nature, Veldwerk Nederland, 25-28 september  
 
Boudry, C. en Vandekerckhove, A. (2011) Looking at the future with children’s eyes, San Miniato's 
ECEC services celebrate and discuss 30 years of experiences and projects, San Miniato, Italië, 11-12 
november  
 
Boudry, C. en Vandekerckhove, A. (2011) bezoek aan diverse kinderopvangvoorzieningen in San 
Miniato, met specifieke aandacht voor de onderliggende visie, de omgang met kinderen en hun 
ouders, het pedagogisch documenteren enz. 
 
De Weyer, W. & Rutgeerts, E. (2011) Studiebezoek Italië ‘Cooperativas’. Milaan & Pordenone, 4-8 
december 
 
Rutgeerts, E. (2011) Studiedag ‘Coöperatieve vennootschappen. Schaarbeek: Vlaams 
Welzijnsverbond, 7 juni 
 
Rutgeerts, E. (2011) Studiedag ‘Coöperatieve revolutie: samen toekomstgericht ondernemen’, Gent: 
Vooruit, 14 juni 
 
Rutgeerts, E. (2011) Studiebezoek aan ACEPP, 22 september 
 
Rutgeerts, E. (2011) Studiebezoek aan De Kleine Berg, 18 oktober 
 
Vandekerckhove, A. (2011) Onderzoekers aan het woord; respect voor diversiteit en sociale inclusie, 
Childcare International, Driebergen, Nederland, 25 maart 
 
Vandekerckhove, A. (2011) Building peaceable communities; the power of Early Childhood, UNA, 
Amsterdam, 12-14 mei  
 
Vandekerckhove, A. (2011) Opvoeden met de koran, HIG, Schaarbeek, 19 mei  
 
Vandekerckhove, A. (2011) Provinciale studiedag (Kinder)armoede, Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 
16 september 
 
Vandekerckhove, A. (2011) Geweld, gemeld en geteld, Kinderrechtencommissariaat, Brussel,  
25 september  
 
Van der Mespel, S. (2011) 19e Kinderopvangcongres Duurzame kinderopvang in pedagogiek en 
praktijk, Ede, Nederland, 23 maart 
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Opleiding 

 
Boudry, C., Van Laere, K. & Van der Mespel, S. (2011) Leiding geven door vragen stellen, Balans, 
Gent, 6 mei, 12 mei, 19 mei en 27 mei 
 
Boudry, C. (2011) Digitale fotografie, Jan De Bruyckere, Gent 9-10 april 
 
Boudry, C. (2011) Digitale fotobewerking Jan De Bruyckere, Gent 20-21 augustus 
 
Van der Mespel, S. (2011) TACCLE IST COURSE 2012: Creating your own e-learning content in school 
education and adult education, Ancona, 4 tot 8 april 2011. Van der Mespel, S., La valorisation des 
compétences dans le champ de l’accueil à caractère familial, Tintigny, 9 en 10 juni 
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11 
COMMUNICATIE 
 

Bibliotheek 
 
D o e l s t e l l i n g  
Actuele en gespecialiseerde documentatie aanbieden inzake kinderopvang en opvoeding van 
kinderen van 0 tot 12 jaar voor professionelen, studenten en docenten uit de sector kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning. 

 
R e s u l t a a t  
Het documentatiecentrum werd ook in 2011 rijkelijk aangevuld met recent verschenen boeken, 
brochures, rapporten, audiovisueel materiaal en andere publicaties over kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning in verschillende Europese talen. Geïnteresseerden kunnen zowel fysiek en 
op afspraak de bibliotheek komen bezoeken, als digitaal via de website. Het geautomatiseerde 
systeem zorgt voor een goede administratieve opvolging en een eenvoudig uitleenbeleid.  
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Mike De Cloedt 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
 

 

Website 
 
D o e l s t e l l i n g  
Via een up-to-date, gebruiksvriendelijke, duidelijke en aantrekkelijke website in het Nederlands en in 
het Engels de publicaties, materialen, films en resultaten van projecten en opdrachten verspreiden 
naar zoveel mogelijk professionelen, studenten, docenten en andere geïnteresseerden. 

 
R e s u l t a a t  
De homepage werd up-to-date gehouden via het online plaatsen van actuele nieuwsberichten, 
toekomstige (internationale) studiedagen, recente publicaties, projectoproepen, … Zowel interne als 
externe berichten uit de sector werden gepubliceerd op de startpagina. De website biedt eveneens 
actuele informatie over het expertisecentrum en over de werking via de projectpagina’s en de 
evenementenpagina’s. Deze laatste werden eveneens actief gebruikt voor de organisatie van 
Vlaamse en Internationale conferenties. Het downloadcenter werd aangevuld met heel wat recent 
verschenen artikels, documenten, brochures, rapporten, … in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, 
die gratis ter beschikking werden gesteld van de gebruiker. De eigen publicaties en tijdschriften 
kunnen snel en eenvoudig besteld worden via een online bestelformulier onder de publicatiepagina.  

 
In 2011 bezochten 26.735 unieke bezoekers de website van VBJK. De meeste bezoekers komen uit 
Vlaanderen, maar de website werd eveneens door tal van internationale bezoekers geraadpleegd uit 
verschillende landen. Voor een meer gedetailleerd overzicht, verwijzen we naar de statistieken over 
de website (zie verder). 
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Projectcoördinatie: Wendy De Weyer 
Projectuitvoering: Wendy De Weyer 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 

 

Huisstijl 
 
D o e l s t e l l i n g  
Een nieuwe huisstijl uitbouwen voor het expertisecentrum, alsook voor verschillende subprojecten.  

 
R e s u l t a a t  
In 2011 vond een verkenning plaats van vijf kandidaat-bureaus voor het uitbouwen van een nieuwe 
huisstijl voor het expertisecentrum. Dit gebeurde op basis van verkennende gesprekken, portfolio’s 
en websites. Daarnaast werd eveneens bij elke kandidaat-bureau een prijsofferte opgevraagd. Na 
een grondige vergelijkende studie werd door een werkgroep, bestaande uit de voorzitter, de 
coördinator van het expertisecentrum, een vertegenwoordiging van het STOP-team en een 
vertegenwoordiging van het VBJK-team, twee gespecialiseerde bureaus weerhouden. Na verdere 
research, werd uiteindelijk één bureau geselecteerd die de opdracht kreeg om een nieuwe huisstijl 
uit te werken. Een eerste voorstel wordt verwacht in 2012. 
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Wendy De Weyer 
Financiering: ESF, Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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Statistieken website www.vbjk.be  

 

 
 

http://www.vbjk.be/
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Overige landen met 1 bezoek       (totaal: 117 bezoekende landgebieden) 
Jordan, Kazakhstan, Macau, Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Venezuela, Albania, Cape Verde, Ecuador, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Jamaïca, Kenya, Cambodia, Montenegro, Madagascar, Mali, Mongolia, Mauritania, Maldives, New 
Caledonia, Nicaragua, Panama, Réunion en Uruguay.
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12 
OVERZICHT VAN DE VERKOOP EN 
VERSPREIDING VAN TRAININGSMATERIALEN 
 

Verkoop audiovisueel materiaal 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Niet meer voorradige video’s 11 - 5 1 5 - - 

Creatief omgaan met kwaliteit 90 - 10 5 17 8 - 

Opvangouders pedagogiek 5 - - 70 1 - 2 

A man without culture … 8 3 11 8 - - - 

DVD Wiegelied voor Hamza 174 546 34 129 126 31 31 

DVD Childcare Stories  472 629 
297* 

94 
300* 

95* 
55 

45 24 
16* 

Het verhaal van taal     864* 
6 

54 130 

Flammable (DVD)     15* 13 5 

TOTAAL 288 1021 986 607 1184 151 208 

 
* gratis verspreide exemplaren betaald door derden  
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Verkoop boeken en trainingsmaterialen 
 

Verkoop in België door VBJK 

Publicaties 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kinderopvang thuis 151 134 34 - 56 - 12 

Kinderopvang in groep 34 32 30 19 11 6 - 

Gepeuter (België) 119 118 154 122 131 100 31 
33* 

De school is uit 20 - - - 114 - 10 

Respect voor diversiteit 10 6 8 1 5 - 2 

Blik van de Yeti  15 103 10 8 10 9 6 
3* 

Preventie antisociaal gedrag 9 12 1 - - - - 

Spiegeltje, spiegeltje 11 16 15 14 54 13 9 
6* 

Familie 265 15 87 29 5 - 2 

In verzekerde bewaring 23 105 7 90 93 57 31 

Samen sterker terug op pad 139 35 26 16 8 15 4 

Pedagogisch management 119+54* 154 44 20 35 28 27 

Kinderopvang sociale functie    1115 570 39 14 

Ontvlambare vingers    234 129 
+40* 

30 10 
5* 

The Construction of a new prof.    178 4+64* 25 2 

De warme professional    68 98 
25* 

35 8 
12* 

Repenser l’éducation des …     94 - 1 

Subtotaal 1122 730 416 1914 1547 357 228 

        

Brochures        

Ontluikende geletterdheid 2 3 4 - - - - 

Kind in de 21e eeuw 5 14 9 - - - - 

Flexibele kinderopvang 6 6 - - - - - 

Ouderparticipatie: ook voor 
vaders 

- 4 
300* 

44 
782* 

177 18 
82* 

20 6 

Inclusieve Kinderopvang   78 
750* 

 
448* 

- - - 

Inclusion       3110 - 

Subtotaal 13 354 1667 625 100 3130 6 

        

Andere        

Cd-rom  13 20 71 4 - - - 

Andere (toolkit, map e-learning)     41 
342* 

19 
- 

1 

Subtotaal 13 20 71 4 383 19 1 

        

TOTAAL 1148 1104 2154 2543 2030 3506 235 

 
*: gratis verspreide publicaties betaald door derden 
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Verkoop in Nederland door SWP en EPO 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gepeuter 130 108 132 207 164 200 192 

Blik van de Yeti 300 155 393 303 399 498 528 

Spiegeltje 235 525 459 379 436 513 685 

In verzekerde bewaring 124 98 53 10 113 31 47 

Pedagogisch management 91 155 119 583 630 645 586 

Samen sterker terug op pad  61 52 92 74 47 35 

Ontvlambare vingers    353 375 142 187 

Constr. of a new profession    67 11 5 - 

KO met sociale functie     151 360 217 

        

TOTAAL 880 1102 1208 1994 2353 2441 2477 

 
 

KIDDO - abonnementen 

 
KIDDO-abonnees in 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

België 1794 1750 1750 1750 1617 

Nederland 1971 1906 1905 2000 1860 

Totaal 3765 3656 3655 3750 3477 

 
 

Kinderen in Europa - abonnementen 
   

 2007 2008 2009 2010 2011 

Totaal 28 42 55 16 11 
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INLEIDING 
 
 
Het komend werkjaar staat het Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang voor drie grote 
uitdagingen: het integreren van de projecten rond opvoedingsondersteuning binnen de werking van 
het centrum, de implementatie van het nieuwe decreet Kinderopvang van baby’s en peuters en de 
invulling van de nieuwe functie van pedagogisch coach binnen de verschillende voorzieningen voor 
jonge kinderen en hun ouders.  
 
In dit werkingsplan neemt voor het eerst opvoedingsondersteuning naast kinderopvang een 
belangrijke plaats in. Het Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang zal volgend jaar zijn 
werking naar opvoedingsondersteuning inderdaad gevoelig vergroten. Naast de werking van Stop, 
die in dit werkingsplan voor het eerst geïntegreerd is, vindt de lezer andere nieuwe projecten terug 
over opvoedingsondersteuning, zoals het project over de Huizen van het Kind en een 
onderzoeksvoorstel dat de relationele competenties van opvoeders wil vergroten.  
 
Voor de kinderopvang is 2012 een belangrijk jaar, want het nieuwe Decreet Kinderopvang van baby’s 
en peuters dat eind 2011 werd goedgekeurd, zal volgend jaar geïmplementeerd worden. Dit zal in 
het komende werkjaar veel energie en tijd vragen van de medewerkers van het Expertisecentrum. De 
projecten over professionalisering zijn belangrijk in dit kader omdat ze mogelijkheden bieden om de 
kwalificatievereisten uit het decreet concreet vorm te geven.  
 
Nu het belangrijke werk van de politici erop zit is het aan de sector om de nieuwe regelgeving, die 
uitgaat van meer aandacht voor kwalificatie van het personeel en kwaliteitsvolle opvang, te 
ondersteunen. Bij het in praktijk brengen van deze nieuwe aanpak, zal VBJK zich inzetten opdat dit 
nieuwe decreet de professionaliteit van de medewerkers zal verhogen, zodat de kwaliteit van de 
dienstverlening voor jonge kinderen en hun ouders er zal op vooruit gaan.  
 
Daarnaast is er ook de nieuwe opleiding Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind, die volgend jaar 
haar tweede bachelorjaar opstart. Binnen deze opleiding zal vanaf 2012 de rol van de pedagogische 
coach aan bod komen. Het Expertisecentrum zal in het komend jaar een aantal publicaties uitgeven 
die de nieuwe functie van pedagogisch coach concrete invulling zal geven.  
 
 
Jan Peeters  
 
Coördinator VBJK- Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang  
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1 
ONTWIKKELEN VAN EEN PEDAGOGIE VOOR 
VOORZIENINGEN VOOR JONGE KINDEREN EN 
HUN OUDERS  
 

Documenteren van de pedagogische praktijk: het Zig-Zag project 
 
D o e l s t e l l i n g  
De pedagogische praktijk zichtbaar en bespreekbaar maken voor ouders, kinderen, de buurt en 
professionelen, met als doel het pedagogisch handelen te verbeteren. 

 
P r o c e s  
De rol van het leidinggevend team als pedagogische coach bij het implementeren van de methodiek 
van pedagogisch documenteren wordt in intervisiebijeenkomsten uitgewerkt.  
 
Daarnaast wordt een hoofdstuk over pedagogisch documenteren in Vlaanderen geschreven dat zal 
gepubliceerd worden in een boek over documenteren dat uit het Italiaans wordt vertaald. Dit 
hoofdstuk zal geïllustreerd worden met praktijkervaringen uit verschillende lerende netwerken: de 
werkgroep pedagogisch documenteren, de resonansgroep pedagogisch documenteren voor diensten 
voor onthaalouders, erkende kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven en initiatieven 
voor buitenschoolse opvang, en de werkgroep pedagogisch documenteren in de opleiding.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Artikel in vaktijdschrift over rol pedagogisch coach bij het documenteren 
Hoofdstuk over Vlaamse ervaringen in boek over pedagogisch documenteren  
 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry / Jan Peeters 
Projectuitvoering: Caroline Boudry, Annelies Roelandt, Ellen Rutgeerts 
Financiering:  

- Supervisie: KDV De KnuffelboomXL en PBD 

- Schrijven artikel en hoofdstuk boek: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 

 

Avontuur in de natuur 

 
D o e l s t e l l i n g  
Een pedagogiek voor jonge kinderen, met respect voor natuur en natuurbeleving concrete invulling 
geven. Expertise ontwikkelen en goede praktijkvoorbeelden samenbrengen als inspiratie voor 
voorzieningen voor jonge kinderen. 
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P r o c e s  
In Vlaanderen leeft de belangstelling om bewust om te gaan met natuur in voorzieningen voor jonge 
kinderen. Daarom nodigt VBJK op regelmatige basis voorzieningen voor jonge kinderen, scholen en 
natuurorganisaties uit in een Vlaamse werkgroep om expertise uit te wisselen en kennis te 
verwerven. VBJK participeert eveneens aan een internationale werkgroep over deze thematiek, 
opgericht op initiatief van Veldwerk Nederland. Dit samenwerkingsverband kan de Vlaamse 
werkgroep inspireren. Verder zal met de deelnemers van de werkgroep geëxperimenteerd worden 
met het uitwisselen van inspirerende ideeën voor natuurbeleving via een blog. 

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een actieve blog waar de deelnemers hun acties zichtbaar maken en waar collega’s aanvullingen of 
eigen ervaringen aan kunnen toevoegen. De werkgroep zal ideeën aanleveren en meewerken aan 
artikels in KIDDO.  
 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry 
Projectuitvoering: Caroline Boudry, Wendy De Weyer 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 

 

Buurtgerichte buitenschoolse opvang met nest- en webfunctie 
 
D o e l s t e l l i n g  
Nieuwe visies en praktijken over buurtgerichte buitenschoolse opvang opbouwen en dissemineren.  

 
P r o c e s  
Ontwikkelen van expertise om competente systemen op te zetten: via kritische leergemeenschap de 
pedagogisch begeleiders coachen die op hun beurt hun team coachen.  
 
VBJK heeft, in opdracht van VGC, het concept buurtgerichte buitenschoolse opvang ontwikkelt, 
waarbij het uitbouwen van buitenschoolse opvang in samenwerking met partners uit de buurt 
centraal staat. De samenwerking heeft tot doel de participatie van kinderen in de buurt te verhogen, 
de toegankelijkheid van de opvang en het vrijetijdsaanbod te vergroten en een gevarieerd 
vrijetijdsaanbod voor kinderen te creëren.  
 
VBJK staat in voor de begeleiding van nieuwe en bestaande Brusselse initiatieven voor 
buitenschoolse opvang met nest- en webfunctie. In een kritische leergemeenschap wisselen 
pedagogische begeleiders en verantwoordelijken ervaringen uit en wordt expertise ontwikkeld over 
het coachen van begeleid(st)ers in het werken aan de kwaliteit in nest en web. Dit werkjaar bereidt 
VBJK een ontmoetings- en inspiratiedag voor waarop begeleiders zelf workshops geven aan andere 
begeleiders over hun veranderingsprocessen.  
 
Er wordt een denkgroep opgericht voor het maken van een DVD over de kwaliteit in het nest en web 
van buurtgerichte buitenschoolse opvanginitiatieven, om de opgebouwde expertise te dissemineren 
en om een vormingsproduct te maken voor begeleiders buitenschoolse opvang.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
DVD over kwaliteitsvolle buurtgerichte buitenschoolse opvang als vormingsinstrument.  
Ontmoetings- en inspiratiedag voor begeleid(st)ers en verantwoordelijken/partnerorganisaties. 
Artikel in vaktijdschrift over opvoedingsondersteuning in de buurt. 
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Projectcoördinatie: Katrien Van Laere 
Projectuitvoering: Caroline Boudry en Katrien Van Laere 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

 

Oudercrèches en coöperaties: het project coKO 
 
D o e l s t e l l i n g  
Concepten voor voorzieningen voor jonge kinderen uitwerken waarin ouders mee participeren en 
nagaan of coöperaties een bruikbaar middel zijn om dit te realiseren. 
 

P r o c e s  
Vorig jaar is reeds onderzocht wat geleerd kan worden van de ervaring van de Franse crèches 
parentales. In 2012 wordt nagegaan in hoeverre het opstarten van oudercrèches en coöperatieve 
kinderopvang mogelijk is binnen de nieuwe regelgeving (decreet kinderopvang voor baby’s en 
peuters)  
Daarnaast zullen de ervaringen van de Italiaanse coöperatieve kinderopvang worden verwerkt en 
wordt nagegaan in hoeverre de filosofie van en het juridisch kader voor coöperatief ondernemen 
geschikt is voor het opstarten van nieuwe kinderopvanginitiatieven 
Dit project wordt ondersteund door een stuurgroep, bestaande uit volgende partners: Cera 
Steunpunt Coöperatief Ondernemen, Kind en Gezin en PCBO. De implementatie van de resultaten zal 
gebeuren via de resonansgroep, bestaande uit partners uit de sector opvoedingsondersteuning en 
kinderopvang. 
 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een (online) startersgids voor beginnende coöperanten en enkele artikelen in binnenlandse en 
internationale tijdschriften 
 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts, Jan Peeters 
Projectuitvoering: Ellen Rutgeerts, Wendy De Weyer 
Financiering: Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen 
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2 
TOEGANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENINGEN 
VOOR JONGE KINDEREN VERGROTEN  
 

Kinderopvang met sociale functie 
 

Brussels Gewest  
  
D o e l s t e l l i n g  
Het draagvlak voor sociale functie vergroten binnen de Brusselse kinderdagverblijven, en er een 
concrete invulling aan geven en het uitwerken van een systeem voor centrale toewijzing (Lokaal 
loket- Decreet KO voor baby’s en peuters) in Brussel. 

 
P r o c e s  
Een aanvankelijk bescheiden project in Brussel over de toeleiding van nieuwkomers en andere 
gezinnen uit voorrangsgroepen, is intussen uitgegroeid tot een project met meer dan 80 aangesloten 
kinderdagverblijven, verdeeld over 4 regio’s. Binnen het regio-overleg wordt gezamenlijk verder 
gewerkt aan een grotere toegankelijkheid van kansengroepen, wordt gediscussieerd over diversiteit 
en worden opvangaanvragen onder elkaar doorgegeven. Zo raakt het denken over diversiteit, het 
belang van kinderopvang voor kinderen en ouders uit kansengroepen, meer en meer gedeeld. 
Binnen de regiogroepen wordt verder ook gewerkt aan thema’s als: 

- de opzet van een Lokaal loket voor Brussel (volgens de contouren van het nieuwe decreet 
Kinderopvang van baby’s en peuters), met als bijkomende functie een systeem van centrale 
toewijzing 

- het verder zetten van het gecoördineerd opnamebeleid 

- de (gevoeligheden bij de) communicatie rond het voorrangsbeleid 

- de feedback uit de denkgroep kinderopvang met sociale functie (waar ook de regio’s 
vertegenwoordigd zijn) 

- samenwerken binnen het team rond diversiteit  
 
Naast de regiovergaderingen lopen ook de werkzaamheden met de denkgroep verder (beleid, regio’s 
en CKO2) waarin gefocust wordt op het uittekenen van het lokaal loket, met specifieke kenmerken en 
opdrachten voor Brussel. Uitgaande van het nieuwe decreet zal voor Brussel gezocht worden naar 
een specifieke aanpak om de sociale functie vorm te geven en de toegankelijkheid van de 
kinderopvang op een zo transparant mogelijke en oudervriendelijke manier te realiseren via het 
lokaal loket. 
 
Ook in 2012 zal VBJK een introductiecursus over sociale functie en diversiteit organiseren voor 
nieuwe leidinggevenden in de regio’s.  
Vanuit dit project zal ook nagegaan worden of en hoe er linken gelegd kunnen worden naar het 
nieuwe intervisietraject sociale functie dat door Kind en Gezin overwogen wordt. Meer bepaald zal 
de mogelijkheid onderzocht worden of partnerorganisaties uit het project sociale functie van de VGC 
(zowel voorschoolse als buitenschoolse kinderopvang) kunnen instappen in deze intervisie. 
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B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een toegenomen draagvlak over het belang van de sociale functie van kinderopvang. 
Binnen de context van het Lokaal Loket een eerste aanzet voor een systeem van centrale toewijzing 
uitwerken.  
Inhoudelijke inbreng aanleveren voor het draaiboek ‘Samenwerkingsverbanden’ van Kind en Gezin, 
alsook voor de stuurgroep sociale functie van Kind en Gezin.  
 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Ankie Vandekerckhove en Wendy De Weyer 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 
 

Vlaamse Gemeenschap 
 
D o e l s t e l l i n g  
Binnen de contouren van het nieuwe decreet (Lokaal loket) concrete modellen van de sociale functie 
van kinderopvang dissemineren. 

 
P r o c e s  
Via het begeleiden van intervisiegroepen in opdracht van Kind en Gezin, wordt de sociale functie 
vertaald naar de praktijk van diverse opvangvormen. Samen met de pedagogisch ondersteuners van 
koepelorganisaties worden good practices ontwikkeld en verzameld. Dit baseert zich op het IEDPE 
model: pedagogisch begeleiders leren van elkaar in een kritische leergemeenschap. De pedagogische 
begeleiders organiseren op hun beurt kritische leergemeenschappen voor verantwoordelijken van 
opvangvoorzieningen. Dit proces wordt opgevolgd door de Kind en Gezin stuurgroep sociale functie.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een mogelijk begeleidingstraject uitwerken waarbij lokale besturen aangesproken worden op hun 
regierol in de kinderopvang in het kader van het lokaal sociaal beleid, het lokaal overleg 
kinderopvang en het lokaal loket. In het traject zullen de provinciaal consulenten kinderopvang 
begeleid worden in intervisietrajecten met lokale besturen die vrijwillig ingestapt zijn 
Een draaiboek ‘samenwerken aan een toegankelijke kinderopvang’ 
Verderzetten begeleiding Kind en Gezin intervisiegroep sociale functie 
Opstarten nieuwe Kind en Gezin intervisiegroep sociale functie 
 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Katrien Van Laere, Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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3 
OUDERS ONDERSTEUNEN IN HUN 
OPVOEDINGSROL 
 

STOP 4-7 

D o e l s t e l l i n g  
Ouders, leerkrachten en kinderen te begeleiden en te ondersteunen indien er sprake is van 
gedragsproblemen bij de kinderen 

 
P r o c e s  
Uitschrijven van een nieuw handboek. Implementeren van de bijgestuurde methodiek 
binnen Vlaanderen en Nederland: opleiden nieuwe medewerkers, coachen op de werkvloer 
en organiseren van intervisie. Deelnemen aan stuurgroep (zowel in Vlaanderen als 
Nederland) om de voorwaarden waaronder het programma kan werken te helpen 
realiseren. Permanente evaluatie en onderzoek met het oog op het continu verfijnen van de 
methodiek. Hulpverlening als centrale activiteit  
 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Nieuw handboek trainingen  

 
Projectcoördinatie: Wim De Mey 
Projectuitvoering: Wim De Mey, Vera Messiaen, Els Merlevede, Suzy Winters, Lien Cappelle 
en Sven Bussens  
Financiering: Kind en Gezin (hulpverlening), en Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
(programmaleiding) 

 

 

Ontmoetingsfunctie Huizen van het Kind  

D o e l s t e l l i n g  
Het ontwikkelen van een praktijkgericht model binnen consultatiebureaus dat de contacten tussen 
ouders onderling over pedagogische thema’s bevordert. 

 
P r o c e s  
Na een verkenningsfase waarin de verschillende proeftuinen worden bezocht, wordt er een lerend 
netwerk opgericht. Aan dit netwerk participeren per proeftuin 2 medewerkers. Via dit netwerk 
worden de proeftuinen ondersteund en wordt er samen met hen expertise opgebouwd in het 
realiseren van de ontmoetingsfunctie.  
Bij aanvang van het project wordt er in overleg met de verschillende betrokkenen een visietekst 
uitgewerkt die de contouren waarbinnen de proeftuinen zullen werken, bepaald. Daarnaast werkt 
VBJK mee aan een vormings- en ondersteuningstraject voor de vrijwilligers van de proeftuinen.  
Eenmaal de proeftuinen operationeel zijn, blijft VBJK ondersteuning bieden via het lerend netwerk.  
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B e o o g d  r e s u l t a a t  
Rapport met praktijkmodellen die de ontmoetingsfunctie voor ouders in de Huizen van het Kind 
vorm geven. 
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Hester Hulpiau in samenwerking met Katelijne De Brabandere en Liesbeth Lambert 
(VCOK) 
Financiering: Projectfinanciering Kind en Gezin  

 
 

Huis van het Kind Brussel 

D o e l s t e l l i n g  
Ontwikkeling van een inspirerend praktijkmodel voor Huizen van het Kind in Brussel, conform de visie 
van Kind en Gezin. 
 

P r o c e s  
In een eerste stap wordt er prospectie gedaan naar mogelijke consultatiebureaus en partners om een 
Huis van het Kind te realiseren. Op basis van de prospectie wordt in samenspraak met de 
opdrachtgever, bepaald waar er een Huis van het Kind zal worden ingericht. Vervolgens wordt er een 
samenwerkingsverband van lokale partners samengesteld dat het Huis van het Kind zal realiseren. 
Samen met de verschillende betrokkenen wordt er een concepttekst en draaiboek voor de 
implementatie van het Huis van het Kind uitgewerkt. Waar nodig, biedt VBJK ondersteuning bij de 
voorbereiding van het Huis van het Kind. Zo zal VBJK ondermeer instaan voor een voorbereidend 
vormingstraject voor de medewerkers van het Huis van het Kind. Eenmaal het Huis van het Kind 
operationeel is, begeleidt VBJK intervisie voor de medewerkers en blijft VBJK het 
samenwerkingsverband van lokale partners ondersteunen.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een pedagogisch concept is uitgewerkt voor het Huis van het Kind in Brussel en er is ook een 
uitwisseling tot stand gebracht tussen het Brusselse Huis van het Kind, Kind en Gezin en andere 
proefprojecten in Vlaanderen.  
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Hester Hulpiau in samenwerking met Katelijne De Brabandere en Liesbeth Lambert 
(VCOK) 
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie 
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4 
PROFESSIONALITEIT VAN DE MEDEWERKERS 
DIE WERKEN MET JONGE KINDEREN EN HUN 
OUDERS VERHOGEN 
 

Onthaalouderacademie 

Kennismakingsmodule 
 
D o e l s t e l l i n g  
De kandidaat-onthaalouders laten inzien welke de vereiste competenties zijn om te werken met 
jonge kinderen en hun ouders en hen confronteren met de verwachtingen vanuit de ouders en de 
samenleving t.a.v. hun job. Daarnaast wil deze module kritische zelfreflectie stimuleren over eigen 
talenten, draagkracht en groeikansen m.b.t. de job van onthaalouder.  

 
P r o c e s  
In overleg met de werkgroep wordt het draaiboek voor de kennismakingsmodule verder uitgewerkt, 
lesmaterialen verzameld en, waar nodig, ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt de testing van de 
kennismakingsmodule voorbereid. In april 2012 gaan er min. twee testgroepen van start: 2 
vormingsorganisaties met ervaring in het begeleiden van onthaalouders bieden de 
kennismakingsmodule aan. Op basis van de evaluatiegegevens wordt het draaiboek bijgestuurd en 
afgewerkt. 
In 2012 wordt er ook verder gewerkt aan het nieuwe werkboek voor onthaalouders. De werkgroep 
fungeert als redactieraad.  
In het kader van de ontwikkeling van de kennismakingsmodule zal er tevens onderzocht worden 
welke rol enerzijds de lesgever van de kennismakingsmodule en anderzijds de dienst voor 
onthaalouders als pedagogisch coach kunnen spelen bij het inschatten van de draagkracht van 
kandidaat-onthaalouders in relatie tot het bepalen van het aantal opvangplaatsen.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Het draaiboek van en de materialen voor de kennismakingsmodule zijn afgewerkt. Het nieuwe 
werkboek over de job van onthaalouders is klaar voor publicatie.  
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Brecht Peleman, Sandra Van der Mespel, Mieke Daems (CEGO) 
Financiering: ESF 
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De opleiding Onthaalouderacademie i.s.m. de Centra voor 
Volwassenenonderwijs (CVO) 
 
D o e l s t e l l i n g  
Startende onthaalouders de vereiste competenties aanleren die nodig zijn om jonge kinderen 
pedagogisch te begeleiden, samen te werken met ouders en om verzorging en EHBO te kunnen 
toepassen, via een basisopleiding van de centra voor Volwassenenonderwijs. 

 
P r o c e s  
Op dit moment bieden 10 CVO’s de opleiding Onthaalouderacademie aan. VBJK staat in voor het 
organiseren van een overlegplatform tussen de CVO’s. Op dit overlegplatform wordt de opleiding 
geëvalueerd en bijgestuurd, afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling en materialen 
doorgegeven. VBJK staat daarnaast in voor een online platform waarop de CVO’s de materialen die in 
de opleiding worden gebruikt kunnen raadplegen en downloaden.  
Afstemming tussen de sector van onthaalouders en de CVO’s gebeurt via de resonansgroep 
Onthaalouderacademie, die wordt georganiseerd en voorgezeten door VBJK.  
In 2012 ligt de klemtoon op: 

 het optimaliseren van de theoretische modules 

 het verbeteren van het uitwisselen van materialen door de ontwikkeling van een nieuwe 
materialenwebsite 

 de ontwikkeling en testing van de gesuperviseerde beroepspraktijk 

 het bekendmaken van de opleiding bij onthaalouders en het creëren van een draagvlak voor 
de opleiding bij dienstverantwoordelijken  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Eind 2012 is de volledige opleiding operationeel (de theoretische modules en de gesuperviseerde 
beroepspraktijk zijn uitgetest en staan op punt). De 10 CVO’s bieden de volledige opleiding aan.  
De nieuwe materialenwebsite ter ondersteuning van de CVO’s is klaar. 
De opleiding is bekend bij onthaalouders en dienstverantwoordelijken. 
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Brecht Peleman, Sandra Van der Mespel 
Financiering: ESF 
 

 

Begeleiden van onthaalouders 
 
D o e l s t e l l i n g  
De professionalisering van zowel de aangesloten als de zelfstandige onthaalouders vergroten via het 
aanmaken van een nieuw instrument ‘inspiratietool collegiaal leren’ dat door de pedagogische 
coach/ dienstverantwoordelijke kan gebruikt worden in de begeleiding.  

 
P r o c e s  
De werkgroep collegiaal leren die in 2011 werd opgestart, wordt verder gezet. Hieraan participeren 
dienstverantwoordelijken die elk een lerend netwerk van onthaalouders organiseren en begeleiden. 
Zij worden hierbij ondersteund door de werkgroep die hun ervaringen documenteert en die 
functioneert als een lerend netwerk van dienstverantwoordelijken. De werkgroep collegiaal leren 
wordt georganiseerd en voorgezeten door CEGO; VBJK participeert en begeleidt mee. 
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CEGO experimenteerde in 2011 met meter/peterschap bij zelfstandige onthaalouders en 
ontwikkelde hiervoor enkele methodieken. In 2012 wordt de transfer gemaakt naar aangesloten 
onthaalouders: de ervaringen van diensten voor onthaalouders die gebruik maken van meters/peters 
bij startende onthaalouders worden verzameld.  
 
Het lerend netwerk ‘online uitwisselen’ wordt in 2012 verder gezet. Hieraan participeren 
dienstverantwoordelijken die experimenteren met online uitwisseling met en tussen onthaalouders.  
Al de opgebouwde expertise en ervaringen worden gebundeld in de ‘inspiratietool collegiaal leren’. 

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
De ‘inspiratietool collegiaal leren’ is beschikbaar.  
 
Projectcoördinatie: Sandra Van der Mespel 
Projectuitvoering: Brecht Peleman, Sandra Van der Mespel, Mieke Daems (CEGO) 
Financiering: ESF 

 

 

Wanda 
 
D o e l s t e l l i n g  
Een concrete invulling geven aan de taak van de pedagogisch coach via het ontwikkelen van de 
waarderende reflectiemethodiek die ertoe moet bijdragen de competenties van medewerkers in 
voorzieningen voor jonge kinderen te verhogen en te werken aan de verdere professionalisering. 

 
P r o c e s  
De methodiek is geïnspireerd op de Franse ervaringen in ‘analyse de pratiques’ 

Op basis van de ervaringen met ‘analyse de pratiques’ van de testgroep voorzieningen (DVO, KDV, 
IBO, ZKDV) en de testgroep opleidingen (hogescholen, secundaire scholen, CVO, 
onthaalouderacademie) wordt een vormingsproduct ontwikkeld. Het productieproces wordt 
opgevolgd door een resonansgroep. Dit vormingsproduct zal gedissemineerd worden op 
verschillende studiedagen (VLOR, Studiedag DVO..). Waar in de ontwikkelingsfase vooral toegespitst 
wordt op de sector kinderopvang, wordt in de disseminatiefase gefocust op de bredere sector van 
voorzieningen voor jonge kinderen en families. 

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een vormingsproduct voor vormingsmedewerkers, opleiders, pedagogisch begeleiders en 
coördinatoren om met teams, onthaalouders en studenten aan praktijkanalyse te doen.  
Lezingen en workshops op studiedagen. 
Artikelen in vakbladen over waarderende praktijkanalyse 
Hoofdstuk in handboek voor Bachelor pedagogie van het jonge kind 
 
Projectcoördinatie en -uitvoering: Katrien Van Laere 
Financiering: ESF 

 

 

  



71 

 

Projectvoorstellen, in aanvraag 
 

Spiral 
 
VBJK zal het Europees Comenius project ‘Spiral’ opnieuw indienen samen met partners van ISSA en 
DECET. Dit project beoogt een confrontatie tussen inspirerende pedagogische concepten uit Noord, 
Zuid en Oost-Europa. Dit voorstel kreeg in 2011 een zeer goede evaluatie wat betreft de inhoud, 
maar werd niet weerhouden omdat de praktische verdeling van de taken van de transnationale 
partners niet genoeg zichtbaar gemaakt werd. Alle transnationale partners besloten het opnieuw in 
te dienen in februari 2012. 

 

Kindvriendelijke ruimtes (Child Friendly Spaces) 
 
VBJK heeft samen met ICDI (International Child Development Institute) een project ingediend over 
Kindvriendelijke ruimtes. Dit transnationaal project richt zich op buurten in de grote steden met veel 
migrantenkinderen.  

 

Relationele opvoedingscompetenties (Relational abilities in education)  

 
Vanuit de STOP-werking wordt een projectvoorstel ingediend in het voorjaar van 2012. Het project 
‘Development of Human Abilities in Education’ zou ingediend worden als een Life Long Learning, 
Leonardo Da Vinci, Partnership project tegen februari 2012. Het projectvoorstel is afkomstig van 
Innovazione Sociale uit Montebelluna in Italië. Er is een voorlopig samenwerkingsverband met 
organisaties uit Zweden, Italië, Spanje, Hongarije en Vlaanderen. Het doel is om te komen tot een 
trainingspad voor leerkrachten en opvoeders om relationele vaardigheden en te ontwikkelen / 
relationele competenties te verhogen in het werken met kinderen (en ouders). 
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5 
INTERNATIONALE NETWERKEN 
 

DECET 
 
D o e l s t e l l i n g  
Het verder verfijnen van een kader voor het werken in een context van diversiteit in voorzieningen 
voor jonge kinderen via de participatie aan het DECET netwerk. 

 
P r o c e s  
VBJK is lid van de raad van bestuur van DECET. Daarnaast is één van de personeelsleden actief in de 
werkgroep Funding. Deze werkgroep werd opgericht om een oplossing te vinden voor het wegvallen 
van de subsidies van de Bernard van Leer Foundation in 2014. De Nederlandse vertaling van de 
DECET brochure ‘Diversiteit en sociale Inclusie. Een verkenning van competenties voor beroepen 
voor jonge kinderen’ zal verspreid worden in Vlaanderen.  
VBJK is ook actief in het program comité van een congres dat in samenwerking met de International 
Step by Step Association (ISSA) zal georganiseerd worden.  
 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Congres, getiteld 'Co-constructing Professional Learning: Pathways towards Quality, Equity, and 
Respect for Diversity in ECEC. 15-17 October, 2012, Opatija, Croatia’, met ongeveer 250 deelnemers 
uit Europa en Midden-Azië. 
Actieve deelname aan de trainers workshop in Barcelona (mei 2012). 
Brochure over competenties is verspreid.  
 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove en 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Katrien Van Laere 
Financiering: Bernard van Leer Foundation 
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International Step by Step Association (ISSA) 
 
D o e l s t e l l i n g  
De actieradius van VBJK uitbreiden naar de nieuwe lidstaten in Oost- en Midden-Europa.  

 
P r o c e s  
Sinds de recente uitbreidingen van de EU, wordt verwacht dat men binnen Europese projecten 
samenwerkt met partners uit Oost- en Midden-Europa. ISSA is het belangrijkste netwerk van ECEC in 
deze regio. In 2011 werd de coördinator van VBJK voorgedragen en ook verkozen als lid van de raad 
van bestuur van ISSA. Dit geeft VBJK toegang tot een nieuw netwerk binnen Oost- en Midden-
Europa.  

Begin 2012 zullen twee projecten ingediend worden met leden van dit ISSA netwerk.  
 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Indienen van Europese projecten met partners uit deze regio’s.  
Congres, getiteld 'Co-constructing Professional Learning: Pathways towards Quality, Equity, and 
Respect for Diversity in ECEC. 15-17 October, 2012, Opatija, Croatia’, met ongeveer 250 deelnemers 
uit Europa en Midden-Azië. 
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Financiering: ISSA 

 
 

Projectvoorstel, in aanvraag 

 
Transatlantic Forum on Inclusive Early Years 

 
De Koning Boudewijn Foundation heeft een oproep uitgeschreven voor het organiseren en 
inhoudelijk vormgeven van zes bijeenkomsten van experten en policy makers uit Noord-Amerika en 
Europa over het belang van ECE. VBJK heeft een offerte ingediend om deze belangrijke 
bijeenkomsten inhoudelijk voor te bereiden en de rapporten te schrijven in samenwerking met de 
vakgroep Sociale Agogiek.  
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6 
ONDERZOEK 
 

PhD onderzoek - Reconceptualiseren van zorg in kinderopvang en 
eerste jaar kleuteronderwijs  

 
D o e l s t e l l i n g  
Een model met beleids- en praktijkaanbevelingen ontwikkelen waarin kinderopvang en 
kleuteronderwijs van elkaar leren in het werken aan toegankelijkheid en kwaliteit voor jonge 
kinderen en hun families.  

 
P r o c e s  
Verder bouwend op het CoRe onderzoek een verdiepend onderzoek opzetten over de rol van de 
onzichtbare assistenten in het toegankelijk maken van de kinderopvang en kleuteronderwijs voor 
kansengroepen.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Doctoraatspresentatie in het najaar van 2012 
 
Doctoraatscommissie: Michel Vandenbroeck (promotor), Jan Peeters 
Doctoraatsstudent: Katrien Van Laere (halftijds) 
Financiering: Universiteit Gent 

 

 

Onderzoeksvoorstellen, in aanvraag 
 
VBJK zal in samenwerking met vakgroepen binnen Universiteiten twee Strategische 
Basisonderzoeken mee indienen. In een eerste SBO-project over gezonde voedingskeuzes bij jonge 
kinderen (Prof. Caroline Braet) is VBJK valorisatiepartner. In een tweede SBO-project over armoede 
en jonge kinderen (Prof. Michel Vandenbroeck in samenwerking met de vakgroep Sociologie) is VBJK 
een volwaardige onderzoekspartner. 
Verder wordt onderzocht of er een post-doc onderzoeksproject kan ingediend worden bij het FWO 
met het doctoraatsonderzoek van Wim De Mey als vertrekpunt en Prof. De Bie en Prof. Braet als 
promotoren.  

 
 

 



75 

 

7 
PUBLICATIES 
 

Handboek voor Bachelor pedagogie van het jonge kind 
 
D o e l s t e l l i n g  
Invulling geven aan de nieuwe functie van pedagogisch coach. 

 
P r o c e s  
In samenwerking met een redactiecomité bestaande uit docenten van de opleiding zal eerst een 
cursus uitgegeven worden. Na evaluatie door de docenten, zal de cursus als boek uitgegeven 
worden. Dit boek zal zowel bruikbaar zijn in de opleiding Bachelor Pedagogiek Jonge Kind als voor de 
pedagogische coachen die nu reeds werkzaam zijn.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Cursus uitgeven eind 2012 
 
Projectcoördinatie: Ankie Vandekerckhove 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Ankie Vandekerckhove 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 
 

Gepeuter in Kleur  
 
D o e l s t e l l i n g  
De opleidingen en de sector kinderopvang ondersteunen door het uitgeven van een boek over 
creatieve activiteiten met jonge kinderen. 

 
P r o c e s  
Een selectie maken uit de verzameling van activiteiten en een bijhorende inleiding schrijven.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Boek uitgeven tegen eind 2012 
 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry 
Projectuitvoering: Caroline Boudry, eindredacteur 
Financiering: SWP en Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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Boek over documenteren  
 
D o e l s t e l l i n g  
De bachelor pedagogie van het jonge kind en de pedagogische coachen in het werkveld een 
methodologie aanreiken om de pedagogische praktijk zichtbaar te maken en bespreekbaar te maken 
voor andere professionelen en ouders.  

 
P r o c e s  
Bij de Italiaanse uitgeverij Spaggiari verschijnt begin 2011 een boek over documenteren, dat 
bijzonder bruikbaar is voor de Vlaamse en Nederlandse sector. Dit boek zal in het Nederlands 
uitgegeven worden met een Vlaams hoofdstuk, waarin de ervaringen uit Zig Zag worden naar voor 
gebracht.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t   
Boek uitgeven tegen eind 2012. 
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Ellen Rutgeerts, Caroline Boudry 

 
 

Handboek STOP4-7 (versie II) 

 
D o e l s t e l l i n g  
De inzichten en onderzoeksresultaten die de voorbije jaren verzameld werden over de eerste versie 
van het handboek STOP4-7 omzetten in een nieuw handboek.  

 
P r o c e s  
Dit nieuwe boek zal als basis kan dienen voor de implementatie van het programma in Vlaanderen en 
Nederland (opleiding, coaching, …). 
In samenwerking met een redacteur van SWP zullen de verschillende teamleden van STOP het 
handboek herschrijven.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Boek uitgeven eind 2012 
 
Projectcoördinatie: Wim De Mey 
Projectuitvoering: Wim De Mey, Els Merlevede, Vera Messiaen, Suzy Winters, Lien Cappelle en Sven 
Bussens 
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8 
TIJDSCHRIFTEN 
 

KIDDO 
 
D o e l s t e l l i n g  
KIDDO beoogt het pedagogisch vakblad te zijn voor onthaalouders, begeleid(st)ers en 
leidinggevenden in de kinderopvang, alsook voor studenten Kinderzorg/ begeleider Kinderopvang en 
lesgevers. Elke uitgave bevat een evenwichtige mix van artikels die aandacht hebben voor 
pedagogiek én praktijk. Via verhelderende en verdiepende artikels en reportages wil KIDDO good 
practices zichtbaar maken voor iedereen die betrokken is bij de kinderopvang. 

 
P r o c e s  
Vanaf begin 2012 krijgt het tijdschrift een nieuwe hoofdredacteur: Ellen Rutgeerts, die zal worden 
bijgestaan door Wendy De Weyer. KIDDO verschijnt acht keer per jaar. In 2012 zullen we opnieuw 
artikels brengen die de lezers inspireren voor het werken met kinderen, ouders, team en de buurt. Er 
is oog voor actuele thema’s. KIDDO zal in 2012 volgende inhoud en rubrieken bevatten: 

- Nieuws en agenda 

- Binnengluren bij (nieuw) 

- Drie pedagogische artikels 

- Minireeks (nieuw) 

- Okiddo 0-4 jaar 

- Okiddo 4-12 jaar 

- Kinderboeken  

- Kinderkwesties (nieuw) 

- Filosoferen (nieuw) 

- Strip (nieuw) 
 

B e o o g d  r e s u l t a a t  
In 2012 worden 8 tijdschriften uitgegeven van 40 à 44 pagina’s in full color 
 
Projectcoördinatie: Ellen Rutgeerts 
Projectuitvoering: Ellen Rutgeerts en Wendy De Weyer 
Financiering: SWP (redactionele uitgaven), Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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Kinderen in Europa 
 
D o e l s t e l l i n g  
Leren van andere landen in Europa over voorzieningen voor jonge kinderen. 

 
P r o c e s  
KiE richt zich op de medewerkers met een bachelor of masterdiploma en op de studenten en 
lesgevers uit de bachelor PJK en kleuteronderwijs.  
Twee Editorial Boards bijwonen waarop de nummers voorbereid worden. Aanleveren copijen uit 
Vlaanderen. Communicatie naar de sector van kleuteronderwijs.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Twee nummers uitgeven in 16 talen, één over transities in het leven jonge kinderen en één over 
gender en voorzieningen voor jonge kinderen.  
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Jan Peeters, Ankie Vandekerckhove, Wendy De Weyer 
Financiering: Bernard van Leer, Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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9 
EVENEMENTEN EN BEZOEKEN 
 

Vlaams - Nederlandse bijeenkomst over Professionalisering en 
Kwaliteitszorg in voorzieningen voor jonge kinderen (0 tot 6 jaar) 

 
D o e l s t e l l i n g  
Beleid, werkveld, opleiders en wetenschappers uit Vlaanderen en Nederland met elkaar in gesprek 
brengen over de relatie tussen professionalisering en kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen. 

 
P r o c e s  
Op 17 februari wordt in Antwerpen een bijeenkomst gehouden van een 40-tal wetenschappers, 
beleidsmensen en vertegenwoordigers van de sector kleuteronderwijs en kinderopvang om 
informatie uit te wisselen en in gesprek te gaan over recente evoluties voor wat betreft 
professionalisering en over de resultaten van onderzoek over de relatie competentiebeleid en 
kwaliteit van de dienstverlening.  

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Bijeenkomst op 17 februari 2012, in de voormiddag voor grote groep studenten Bachelor pedagogie 
van het jonge kind en in de namiddag voor wetenschappers, beleidsmensen en key persons uit de 
sector (Vlaanderen en Nederland). 

 
 

KIDDOdagen: Beeldig kind - Kijken naar en werken met kinderen 
vandaag 

 
D o e l s t e l l i n g  
Kindbegeleiders uit heel Vlaanderen samen brengen rond een thema dat van belang is voor hun 
professionele ontwikkeling. 

 
P r o c e s  
‘Beeldig kind’ is de titel van de KIDDOdag 2012. Kijken naar en werken met kinderen vandaag. We 
willen belichten hoe kinderen vandaag in beeld komen, hoe dit onze kijk naar kinderen beïnvloedt en 
wat dit betekent voor het werken met kinderen.  
Het thema sluit aan bij de tentoonstelling die momenteel in het Guislain museum doorgaat. In 
plenaire lezingen, gegidste rondleidingen op de tentoonstelling ‘Gevaarlijk jong. Kind in gevaar, kind 
als gevaar’ (te Gent) en interactieve workshops wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten van 
kindbeelden vandaag. 
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B e o o g d  r e s u l t a a t  
KIDDOdag Brussel gaat door op 21 april 2012 bij Kind en Gezin, KIDDOdag Gent gaat door op 3 mei 
2012 in het vormingscentrum Guislain. We verwachten 120 deelnemers in Brussel en 250 
deelnemers in Gent. 
 
Projectcoördinatie: Caroline Boudry 
Projectuitvoering: Caroline Boudry, Wendy De Weyer 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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10 
ADVIESVERLENING 
 

Platform Vernieuwde Kinderopvang 

De werkzaamheden van deze werkgroep werden verruimd tot het implementeren van het decreet 
kinderopvang. De coördinator van VBJK is als expert in deze adviesgroep actief. 

 

Lokaal Overleg Kinderopvang Gent 

Een medewerker van VBJK is voorzitter van het Lokaal Overleg Gent. Via deze functie houdt VBJK 
voeling met wat er op het werkveld leeft. 

 

Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Brussel 

Een medewerker van VBJK is voorzitter van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Brussel.  

 

Externe Adviesgroep Taalstimulering en Meertaligheid 

Deze adviesgroep werd door Kind en Gezin opgestart in 2009. Het doel van deze adviesgroep is de 
bestaande expertise over dit thema te bundelen en feedback te geven op het beleid van Kind en 
Gezin. VBJK participeert aan deze adviesgroep. 

 

Begeleidingscommissie onderzoeksproject 'taalstimulering in de 
voorschoolse kinderopvang' 

Arteveldehogeschool (Gent) en Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen) werken dit academiejaar 
samen aan een onderzoeksproject over taalstimulering in de voorschoolse kinderopvang. Vanuit de 
nieuwe bacheloropleiding pedagogie van het jonge kind en de bacheloropleiding kleuteronderwijs, 
zal worden onderzocht hoe kindbegeleid(st)ers ondersteund kunnen worden bij het stimuleren van 
taalontwikkeling van jonge kinderen.  

 

Competentiebeleid Kinderopvang 

Verschillende medewerkers van VBJK geven op aanvraag van  
vormings- en begeleidingscentra, koepels van onderwijsinstellingen of van hogescholen advies over 
de invulling van leerplannen, trainingen en begeleidingstrajecten. VBJK participeert in de Kind en 
Gezin expertengroep met als doel om de beroepsprofielen van begeleiders, onthaalouders, 
verantwoordelijken te ontwikkelen. 
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Resonansgroep Inclusieve Kinderopvang 

Het doel van deze resonansgroep is de bestaande expertise over dit thema te bundelen en feedback 
te geven over de uitbouw van een vernieuwde beleidsaanpak met betrekking tot inclusieve opvang 
van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. VBJK participeert aan deze resonansgroep. 

 

Stuurgroep sociale functie 

Het doel van deze stuurgroep is de bestaande expertise over dit thema te bundelen en feedback te 
geven op het beleid van Kind en Gezin. VBJK participeert aan deze stuurgroep. 

 

Draaiboek samenwerken aan toegankelijke kinderopvang 

Kind en Gezin ontwikkelt een draaiboek ‘samenwerken aan een toegankelijke kinderopvang’ voor 
samenwerkingsverbanden, lokale besturen en/of individuele opvangvoorzieningen. Dit draaiboek 
moet een bundeling worden van goede praktijken in de Vlaamse voorschoolse en buitenschoolse 
opvang. VBJK adviseert bij het productieproces. 

 

Netwerk Ontmoetingsplaatsen voor Kinderen en Ouders 

Het netwerk Ontmoetingsplaatsen voor Kinderen en Ouders brengt op Vlaams niveau de 
ontmoetingsplaatsen samen. Op vraag van de sector participeert VBJK aan dit netwerk met het oog 
op inhoudelijke uitwisseling en ondersteuning. 

 

Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) 

Wim De Mey en Els Merlevede verlenen advies bij het project ‘Pleegouders Versterken in Opvoeden’ 
en geven training aan de medewerkers. Het project ‘Pleegouders Versterken in Opvoeden’ is een 
samenwerking van Opvang, Jongerenwelzijn en de Vrije Universiteit Brussel.  
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11 
COMMUNICATIE 
 

Bibliotheek 
 
D o e l s t e l l i n g  
Actuele en gespecialiseerde documentatie aanbieden over kinderopvang en opvoeding van kinderen 
van 0 tot 12 jaar voor studenten, docenten, medewerkers en verantwoordelijken uit de sector 
kinderopvang. 

 
P r o c e s  
VBJK beschikt over een gespecialiseerd documentatiecentrum met boeken en andere publicaties in 
verschillende Europese talen betreffende kinderopvang en opvoeding van kinderen tussen 0 en 12 
jaar. Het documentatiecentrum wordt ook in 2012 verder aangevuld en geactualiseerd o.a. door de 
aankoop van recent verschenen publicaties. Zowel de fysieke bibliotheek als het digitale systeem 
worden verder verfijnd en uitgebouwd. 

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een actueel en up-to-date documentatiecentrum die ontleners en geïnteresseerden toelaat om 
online via de website de beschikbare publicaties en de inhoud te raadplegen, alsook reservaties en 
ontleningen mogelijk maakt. 
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Mike De Cloedt 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 

 

Website 
 
D o e l s t e l l i n g  
Via een up-to-date, gebruiksvriendelijke, duidelijke en aantrekkelijke website in het Nederlands en 
het Engels de publicaties, materialen, films en resultaten van projecten en verslagen verspreiden 
naar zoveel mogelijk geïnteresseerde professionelen en studenten. 

 
P r o c e s  
De homepage wordt up-to-date gehouden via het online plaatsen van actuele nieuwsberichten. 
Zowel interne als externe berichten uit de sector worden gepubliceerd op de startpagina. De website 
biedt ook actuele informatie over het expertisecentrum zelf en onze werking. Dit gebeurt via de 
projectpagina, de evenementenpagina en de medewerkerpagina. Alle eigen publicaties, alsook de 
tijdschriften kunnen snel en eenvoudig geraadpleegd en besteld worden via de publicatiepagina. 
Daarnaast worden op de website ook heel wat documenten en artikels gratis als download 
beschikbaar gemaakt. 
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B e o o g d  r e s u l t a a t  
De website blijvend actueel houden en updaten. 
 
Projectcoördinatie: Wendy De Weyer 
Projectuitvoering: Wendy De Weyer 
Financiering: Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 

 

 

Huisstijl 
 
D o e l s t e l l i n g  
Een nieuwe huisstijl uitbouwen voor het expertisecentrum. 

 
P r o c e s  
In 2012 zal samen gewerkt worden met een gespecialiseerd bureau om de huisstijl van VBJK, alsook 
de naam en het logo te veranderen. 

 
B e o o g d  r e s u l t a a t  
Een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl voor het expertisecentrum.  
 
Projectcoördinatie: Jan Peeters 
Projectuitvoering: Wendy De Weyer 
Financiering: ESF, Partnerschapsakkoord Kind en Gezin 
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