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KINDEREN IN EUROPA - Nummer 15

Inleiding op het thema

Kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie 

(vve) en kleuterschool staan hoog op de poli-

tieke agenda van de EU. De redenen voor deze 

politieke interesse zijn economisch: wil Europa 

zijn concurrentiepositie op de wereldmarkt 

behouden, dan moeten - door de vergrijzing - 

zo veel mogelijk mensen aan de slag. Daartoe 

moet het geboortecijfer omhoog, en moet de 

vrouwelijke arbeidsdeelname stijgen. Kinder-

opvang speelt een belangrijke rol om de combi-

natie van werk en gezin mogelijk te maken. Ook 

sociaal zwakkere groepen moeten aan het werk, 

en hebben daarom kinderopvang nodig. Europa 

heeft tevens goed opgeleide mensen nodig, en 

vooral de vve en kleuterschool worden gezien 

als een basis voor latere schoolresultaten. In-

ternationale organisaties zoals de OECD wijzen 

er tevens op dat er een overtuigende evidentie 

bestaat over het feit dat kwalitatieve opvang in 

de eerste levensjaren een sterk positief effect 

heeft op de ontwikkeling van kinderen, en dat 

hogere opleidingsvereisten en goede werkom-

standigheden van het personeel noodzakelijke 

voorwaarden zijn om deze kwaliteit te halen.

Er groeit dus in Europa een consensus om 

de professionaliteit van de kinderopvangmede-

werkers te verhogen, maar over het soort van 

professionaliteit dat we nodig hebben in de be-

roepen voor jonge kinderen bestaat er binnen 

de lidstaten van de Europese Unie geen eensge-

zindheid. Met dit themanummer wil ‘Kinderen 

in Europa’ een aanzet geven voor een grondige 

reflectie over de invulling van professionaliteit 

voor de beroepen voor jonge kinderen en tot 
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de implementatie van artikel 8 van het beleids-

document van Kinderen in Europa, dat pleit 

voor pedagogisch gekwalificeerde professio-

nals in de voorzieningen voor jonge kinderen.*  

Pamela Oberhümer en Inge Schreyer stellen 

vast dat in nagenoeg alle landen een bachel-

ordiploma vereist is voor de professionals 

die met kinderen vanaf drie jaar werken. Voor 

de kwalificatievereisten voor hen die met de 

jongste kinderen van 0 tot drie jaar werken, 

zijn er grote verschillen. Maar uit een recente 

studie, die ikzelf opzette bleek dat in de meeste 

oude EU-lidstaten bachelor- en ook masterop-

leidingen bestaan of dat er concrete plannen 

klaarliggen voor hogere opleidingen voor de 

praktijkmedewerkers die met de jongste kinde-

ren werken. Alleen in Nederland en België blijft 

de opleiding uitsluitend op secundair niveau.

 
Zorg en onderwijs

Stig Lund gaat in zijn artikel in op de split-

sing tussen zorg/opvang enerzijds en onder-

wijs anderzijds, die ook binnen het beleid en de 

visie van de Europese Unie bestaat: kinderop-

vang met een gelijkekansen- en een tewerkstel-

lingsagenda en vve en de kleuterschool met een 

onderwijs- of opleidingsagenda. Lund betreurt 

deze splitsing tussen zorg en onderwijs en pleit 

voor een sociale pedagogie waarbij zorg, leren, 

welbevinden en opvoeden geïntegreerd zijn.

Carmen Dalli beschrijft in haar bijdrage het 

ambitieuze plan van de regering in Nieuw-Zee-

land om samen met de sector en academici in 

2012 een bachelorniveau verplicht te maken 

voor alle medewerkers die werken met kinde-

ren van 0 tot 6 jaar . Ook dit nieuwe beroep 

van ‘teacher’ (0 tot 6 jaar) dat in Nieuw-Zeeland 

wordt geconstrueerd gaat uit van de integratie 

van zorg, opvang en onderwijs.

Er groeit ook een consensus over het feit dat 

een professionaliteit die uitgaat van een zorg/

opvangconcept te eng is en dat er naar een bre-

dere invulling van professionaliteit gestreefd 

zou moeten worden. Nieuw-Zeeland, Spanje, 

Engeland, Letland, Slovenië en Zweden kozen 

voor een integratie van de kinderopvangberoe-

pen in het onderwijs en Denemarken, Finland 

en Luxemburg kozen voor een integratie in een 

breed sociaal-pedagogisch werkveld.

Democratische professionaliteit

Ook Oberhümer en Schreyer pleiten in dit 

verband voor een ‘democratische professionali-

teit’ die vertrekt van gelijkwaardige relaties en 

verbondenheid met elkaar, en die kinderen, hun 

ouders en de gemeenschap centraal stelt. Pa-

mela Oberhümer en Inge Schreyer hopen dat de 

Europese ministers van Onderwijs niet zullen 

opteren voor een invulling van professionaliteit 

waarbij uitgegaan wordt van het ‘technische 

expert’-model. Dit type van professionaliteit is 

sterk verbonden met op voorhand vastgelegde 

‘outcomes’, die door de praktijkmedewerker ge-

haald moeten worden.

Dezelfde enge visie op professionaliteit is te-

rug te vinden in de ‘competency-based’ aanpak, 

die oorspronkelijk in het Verenigd Koninkrijk 

is ontstaan, maar via de Europese Unie ingang 

vindt in vele landen in continentaal Europa. 

Deze competency-based aanpak gaat ervan 

uit dat er een consensus zou bestaan over de 

vaardigheden en kennis die nodig zijn om een 

beroep uit te oefenen. Door het gedetailleerd 

voorschrijven van de nodige competenties, 
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wordt volgens Cameron de ontwikkeling van 

een beroep afgeremd. Voor haar is competent 

zijn de mogelijkheid om kennis te vertalen in 

effectieve actie en daarbij rekening houden met 

de sociale context en met de implicaties van de 

actie die de praktijkmedewerker onderneemt. 

Competent zijn heeft te maken met persoon-

lijke en professionele ontwikkeling, in staat 

zijn om te communiceren met verschillende 

groepen kinderen, ouders en medewerkers en 

in de praktijk nieuwe kennis en waarden kun-

nen ontwikkelen.

Alle auteurs in dit nummer zijn het er-

over eens dat er geen universele antwoorden 

bestaan voor de problemen waar de praktijk-

medewerker voor geplaatst wordt. Zij pleiten 

daarom voor een professional die zelf in staat 

is om voortdurend te reflecteren op de praktijk 

en steeds opnieuw nieuwe oplossingen kan vin-

den voor de complexe situaties waarvoor hij/zij 

zich geplaatst ziet.

Didier Favre gaat in op de belangrijke vraag 

hoe deze reflectieve houding in de stage kan 

aangeleerd worden. Het analyseren van de 

praktijkervaringen draagt volgens Favre bij tot 

de constructie van een professionele identiteit, 

die op verandering is gericht. Favre pleit ervoor 

dat deze reflexiviteit ook in de instellingen zelf  

toegepast wordt. De professionaliteit van een 

beroep kan slechts groeien indien de voorzie-

ningen voor jonge kinderen hun werking ter 

discussie durven stellen en gericht zijn op het 

voortdurend aanpassen van hun pedagogische 

praktijk op basis van reflectie. Annalia Galar-

dina documenteert hoe in Pistoia pedagogistas 

concreet vormgeven aan die reflexiviteit. De 

taak van deze pedagogische begeleiders is de 

voorzieningen aan te zetten tot voortdurende 

reflectie over hun werking in een sfeer van sa-

menwerking en open dialoog. In mijn bijdrage 

vinden we narratieven van praktijkmedewer-

kers die dit boeiende proces van zoeken naar 

een steeds veranderende invulling van profes-

sionaliteit documenteren. Ook deze praktijk-

medewerkers werden ondersteund door peda-

gogische begeleiders, die dezelfde rol hebben 

als de pedagogistas van Pistoia. Pedagogische 

begeleiders kunnen voor praktijkmedewerkers 

een hulp zijn in wat Dalli omschrijft als ‘Ont-

dekken wat mogelijk is’.

Pedagogische begeleiders of pedagogistas 

kunnen dus een belangrijke rol spelen in het op-

bouwen van nieuwe pedagogische kennis door 

de praktijkmedewerkers te ondersteunen in het 

analyseren van praktijksituaties. Belangrijk is 

echter dat de praktijkmedewerkers voldoende 

autonomie hebben in die zoektocht naar wat 

mogelijk is, zij moeten de voornaamste actoren 

in het veranderingsproces zijn .

Opleiding

Een rode draad door dit themanummer is de 

vraag welk soort opleiding nodig is om reflectie-

ve praktijkmedewerkers te vormen. De auteurs 

zijn het erover eens dat ook voor de jongste 

kinderen (0 tot 3 jaar) een deel van de mede-

werkers over een bachelordiploma zou moeten 

beschikken. Kristin Dyrfjord rapporteert hoe in 

IJsland de lat hoger wordt gelegd. Alle mede-

werkers zullen over een masterdiploma moeten 

beschikken, ook zij die met de jongste kinderen 

werken. Zweden heeft echter beslist om geen 

masters in te voeren. Masteropleidingen zijn, 

zoals Mathias Urban het beschrijft, nodig om 

onderzoek in de sector te stimuleren en hebben 

een belangrijke inbreng in de ontwikkeling van 

de beroepen voor jonge kinderen: sommigen 

hebben hun twijfels of een master voldoende 

op de praktijk gericht is.

Maar in een aantal landen zijn ook pro-

blemen. De Scandinavische landen hebben 

traditioneel het voortouw genomen in de ont-

wikkeling van vernieuwende beroepen voor 

jonge kinderen. Maar Annica Grimlund en Sos 

Bayer stellen in hun bijdragen dat in Zweden 

en Denemarken een aantal verworvenheden 
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van de laatste jaren worden teruggeschroefd. 

De Zweedse masteropleiding voor teachers van 

kinderen tussen 0 en 18 jaar zou opnieuw op-

gesplitst worden in een opleiding voor de 0 tot 

6 jarigen en een opleiding voor de primaire en 

secundaire school. Bovendien zou de opleiding 

voor de early years teacher een bacheloroplei-

ding worden. Volgens Sos Bayer zou in Dene-

marken met de nieuwe pedagogenopleiding die 

sinds 2007 is gestart, de opleiding veel van zijn 

democratische karakter verliezen. Het leren sa-

menleven van kinderen en volwassenen dat zo 

typisch is voor de Deense voorzieningen, komt 

volgens haar minder aan bod.

Maar er is ook minder goed nieuws uit mijn 

eigen land. In een recente studie die ikzelf heb 

opgezet blijkt dat in de oude EU-lidstaten een 

tendens waar te nemen is naar verhoging van de 

professionaliteit van de medewerkers die met de 

jongste kinderen werken. Alleen in de Vlaamse 

Gemeenschap van België stellen we een depro-

fessionalisering vast, het deel van de kinderop-

vangsector waarvoor opleidingsvereisten worden 

gesteld wordt elk jaar kleiner en de werkomstan-

digheden van een deel van de medewerkers gaat 

er de laatste jaren sterk op achteruit.

In vele landen hebben niet-gekwalificeerde 

medewerkers de mogelijkheid om via een com-

binatie van werken en leren een kwalificatie te 

verkrijgen. Kwalificaties kunnen ook behaald 

worden via zogenaamde blended learning mo-

dules, een combinatie van groepscursussen 

en e-learning. Dit is onder meer het geval in 

Nieuw-Zeeland en Engeland (Open University) 

en binnenkort ook in Nederland en Vlaanderen 

voor de gast- of onthaalouders. Ook de metho-

de van analyse de practique geeft vele mogelijk-

heden tot leren op de werkplek. In mijn artikel 

houd ik een pleidooi voor het valoriseren van 

de inzet van medewerkers die actief waren in 

vernieuwingsprojecten. Deze actors of change 

zijn erin geslaagd om actie-gerichte competen-

ties te ontwikkelen. Zij hebben bijgedragen aan 

een nieuwe invulling van het beroep en dit zou 

vooral bij de kortgeschoolden onder hen moe-

ten gevaloriseerd worden door het geven van 

credits, die de toegang tot een bachelordiploma 

makkelijker moeten maken.

Mannen in de kinderopvang

Tot slot twee succesverhalen, die erin ge-

slaagd zijn om de gendersegregatie in de voor-

zieningen voor jonge kinderen te doorbreken. 

Een verbreding van de professionaliteit voor de 

beroepen voor jonge kinderen gaat immers sa-

men met een construeren van een genderneu-

trale invulling van het beroep. Vanuit Noorwegen 

beschrijft Erik Haugland hoe na jarenlange inzet 

van de overheid en de sector het aantal mannelij-

ke medewerkers gestegen is van 3 naar 10 %. Ook 

de resultaten van de acties van het Schotse Net-

werk ‘Men in Childcare’ via een introductiecur-

sus, waar alleen mannen op uitgenodigd worden, 

zijn spectaculair. Kenny Spence verteld hoe ‘Men 

in Childcare’ er in geslaagd is om sinds 2000 on-

geveer 1000 mannen te motiveren om een oplei-

ding te volgen in het volwassenenonderwijs.

Tot slot dit nog, na lezing van de bijdragen 

voor dit nummer was één ding me alvast dui-

delijk: overal in Europa en in vele andere lan-

den werken praktijkmensen, onderzoekers en 

beleidsmensen samen aan de constructie van 

een nieuw beroep. Dit nieuwe beroep dat we 

pedagoog of leraar/teacher, opvoeder of bege-

leider kunnen noemen, staat voor een boeiende 

uitdaging. De pedagoog, leraar of opvoeder 

moet een antwoord kunnen bieden op de com-

plexe problemen en vragen die vanuit de fami-

lies, de kinderen en de bredere samenleving 

gesteld worden. Laten we binnen Europa, over 

de landsgrenzen heen verder samen werken om 

dit nieuwe beroep vorm te geven. 

 u vINdt de beleIdstekst op  
www.vbjk.be/Nl/publIcatIes/kINdereN-europa of 
op www.chIldcareINterNatIoNal.Nl
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Personeel in de kinderopvang in  
de partnerlanden van Kinderen in Europa

Land Hebben voorzieningen voor 

kinderen jonger dan drie 

jaar hetzelfde werknemers-

profiel als voorzieningen 

voor oudere kinderen? 

Benaming van de werknemers met 

een hogere opleiding (‘bachelor’) 

en de leeftijdsgroep waarmee ze 

werken

Oostenrijk Neen – lager Geen

België Neen – lager Kleuterleid(st)er (2½-5 jaar)

Denemarken Ja Pedagoog (0-5 jaar)

Frankrijk Neen – lager Educateur (pedagoog)(0-2 jaar)

  Leerkracht (2½-5 jaar)

Duitsland Ja Geen (*)

Griekenland Neen – lager Leerkracht (2½-5 jaar)

Ierland Neen – lager Leerkracht (4-5 jaar)

Italië Neen – lager Educatrice (pedagoog)(0-2 jaar) (**)

  Leerkracht (3-5 jaar)(**)

Nederland Neen – lager Pedagogisch medewerker (0-4 jaar)

  Leerkracht (4-5 jaar)

Noorwegen Ja Pedagoog (0-5 jaar)

Polen Neen – lager Kleuterleid(st)er (3-6 jaar)

Portugal Neen – lager Kleuterleid(st)er (0-5 jaar)

Spanje Neen – lager Kleuterleid(st)er (0-5 jaar)

Zweden Ja Kleuterleid(st)er (0-5 jaar)

Verenigd Koninkrijk Neen – lager Leerkracht (3-4 jaar)

  Engeland: Early Years Professional (0-4 jaar)

(*): Sommige pedagogen met een bacheloropleiding werken in een Duitse opvangvoorziening. 

Doorgaans zijn ze hoofd van deze centra.

(**): Een universitaire opleiding op bachelorniveau werd pas 3 jaar geleden ingevoerd. Daardoor 

hebben de meeste leerkrachten vandaag een lager opleidingsniveau, terwijl nieuwkomers wel 

over een universitaire bachelor beschikken. Toch vertoont deze norm regionale verschillen. 

Zo vereist de streek van Emilia romagna dat alle nieuwe personeelsleden vanaf 2010 over een 

universitaire opleiding beschikken.
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