
Space and Educare: 
Creating child and family-friendly learning spaces 

in ECEC centres

18 juni 2021

https://www.facebook.com/142452095769091/photos/606040026076960/
https://www.facebook.com/860274114028069/photos/1425349147520560/


Aanbevelingen voor beleid en praktijk
(BE - VL)



Beleidsdocs

• EQF (European Quality Framework, 2014): 
erkenning van een holistische benadering voor opvoeding en onderwijs (zorg, spelen, leren zijn verweven) 

• Convention on the Rights of the Child (1989) – Educare-benadering

• MeMoq - Pedagogisch Raamwerk dim. 5

• …
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• NESET II-rapport: Professionalisation of childcare assistants in ECEC (Peeters, Sharmahd, Budginaitè, 2016)

• VALUE-project (samenwerking)

• START-project (transitie)

• …

Onderzoek en studies

• Jensen, 2018; Kaga et al., 2010; Hayes, 2008; Van Laere, 2017 – Belang van zorg, spelen en leren in opvang en onderwijs

• Malaguzzi: ruimte als 3e pedagoog

• Ine van Liempd (2005): visie en ruimtes verbinden

• …

Verder bouwen op basis van



• Een multidisciplinair team creëren bij het (her)bouwen van ECEC-ruimtes / -

infrastructuur.

• Investeren in gemeenschappelijke educare (bouw)projecten die onderwijs en

welzijn verbinden → Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg-Onderwijs.

• Investeer bij het (ver)bouwen, in gemeenschappelijke plannen tussen

kinderopvang, buitenschoolse opvang en kleuteronderwijs.
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• Investeren in continuïteit tussen de ECEC-ruimtes en de gemeenschappelijke ruimtes van de 
stad (de publieke openbare ruimte).

• Investeren in thema's die verbonden zijn aan educare en ECEC ruimtes in de initiële en in-
service opleidingen van alle ECEC-professionals. 

• Een lagere ratio volwassenen-kinderen om een betere educare-praktijk aan te bieden.

• Samenhang tussen regelgeving en pedagogische visie (bv. risk pedagogy). 

• Investeren in een educare-benadering bij het (her)bouwen van ECEC-ruimtes (zorgzame 
speelleeromgeving). Dit betekent ook tijd investeren voor alle zorgmomenten in ECEC. 
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Zorgzame speelleerruimtes
• onthaal 

• ruimtes voor families



Zorgzame speelleerruimtes

• eetruimtes 

• klas- en leefruimtes



Zorgzame speelleerruimtes

• toiletten en hygiëneruimtes 

• slaapruimtes



Zorgzame speelleerruimtes

• ruimtes voor professionals 

• buitenruimtes



• Nieuwe initiatieven voor contacten met families: een nieuwe ‘emotionele en 

relationele ruimte’ creëren die ook op afstand een relatie mogelijk maakt 

+ nieuwe ruimtes creëren om elkaar fysiek te ontmoeten.

• De buitenruimte herontdekken (voor kinderen, maar ook voor volwassenen). 

• Eten in kleinere groepen kan aangenaam zijn. 

• Nette toiletten zijn aangenaam voor kinderen (en volwassenen) (NESET, 

2021).

→ … vanzelfsprekende dingen met andere ogen zien 

Lessons learned uit crisistijden

NESET report: Governing quality Early 

Childhood Education and Care in a global crisis. 
Lessons learned from the Covid-19 pandemic



De echte ontdekkingsreis 

bestaat niet in het zien van nieuwe landen, 

maar in het hebben van nieuwe ogen

Marcel Proust 
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