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Warme transities & Pedagogische Continuïteit voor 
kinderen en ouders…

•Pioniers in kinderopvang en scholen

•Studiedag VLOR 2011 – oproep afstemming kinderopvang / kleuteronderwijs

•Belgische en Internationale onderzoeken

•Beleid: Interdepartementale Ambtelijke Werkgroep transitie, actieplan 

kleuterparticipatie & OESO rapport

•Onderwijsinspectie en zorginspectie

•Verschillende actieonderzoeksprojecten



VAN INTERNATIONAAL 
NAAR REGIONAAL



4 pilots over warme en inclusieve transities

UK (Corby):
• Pen Green Centre & 

Research Base
• Rockingham Primary
• Our Lady of 

Walsingham

Belgium (Ghent & Aalst):
• VBJK, Centre for 

Innovations in the Early 
Years

• Mezennestje childcare 
centre

• Sint Maarten pre- and 
primary school

• Mensen voor Mensen, 
poverty advocacy group 

Italia (RER):
• Bologna University
• DD Vignola pre- and 

primary school

Slovenia (Lubjana & 
Tisina):
• Educational 

Research Institute 
• OS Tisina pre- and 

primary school

http://start.pei.si/results/

http://start.pei.si/results/


Kinderen, ouders, medewerkers en onderzoekers



2 internationale trainingen



PROBLEEM?



Transities

Overgangen tussen verschillende opvoedingsomgevingen

Kan spannende, positieve ervaring zijn

Kan ook veel stress en angst veroorzaken

Horizontale en verticale transities

Transities zijn makkelijker als het verschil tussen het bekende en het onbekende 

klein is  sociale connecties en fysieke omgeving

Het onbekende overheerst in de (kleuter)school en opvang omgeving



Transities zijn constructies

Institutionele splits:

Early Childhood Education and Care 

(ECEC) split systemen

Split tussen ECEC en lager onderwijs 

Be: 2,5 jaar Uk: 4 jaar Sl: 1-6 jaar It: 6 jaar



Gezamenlijke bezorgdheid

Stemmen van kinderen, ouders en medewerkers

Niet elk kind ervaart een positieve transitie

Hoe omgaan met deze ongelijke transities?

Context: gebrek aan problem ownership & doordachte pedagogie

Kinderen zijn niet klaar om te leren / zijn niet schoolrijp?



Kinderen zijn niet schoolrijp?

Zelfstandig of zelfredzaam zijn in fysieke en emotionele zorgnoden

De dominante schooltaal niet genoeg spreken

Moeilijkheden in omgang met andere kinderen

‘Vlinderen’

‘Anarchisme’ in het school systeem

Kindbeeld – incompetente leerlingen



Kinderen schoolrijp maken?

“…the social and emotional foundation skills to progress in speech, perception, ability to
understand numbers and quantities, motor skills, attitude to work, concentration, memory
and social conduct; having the ability to engage positively and without aggression with other
children and the ability to respond appropriately to requests from teachers”
(Allen, 2011)

Schoolrijpheid als een beleids- en praktijk vacuüm

In wat moeten kinderen precies schoolrijp zijn?  verwerven van vaardigheden

Wie moet kinderen precies schoolrijp maken?  responsabilisering van ouders en/of 

medewerkers van kinderopvang of kleuteronderwijs

 Bevestigt en versterkt sociale ongelijkheid in leertraject van kinderen



Ik was aan het spelen, tekenen en plezier hebben (Elena 6 jr) Ik schrijf, lees , studeer en doe huiswerk



We luisteren naar de leerkrachtIk speelde met mijn vrienden (Fatima 6 jaar)



Stemmen van kinderen

Discontinuiteit in de leeromgeving, regels en verwachtingen

Ruimte: rigide universele gedefinieerde klas, school versus meer open, flexibele organisatie

Leeromgeving: leerkract geïnitieerd leren versus kind geïnitieerd leren & spel

Relationele agency: vertrouwen en autonomie versus  meer passieve luisterende rol

Hoe ouder kinderen zijn, hoe meer unidirectioneel leren : risiso dat kinderen een 
controlegevoel verliezen over hun leerproces 

Hoe dit balanceren en meer gezamenlijke grond vinden om een een diversiteit van 
kinderen rijke en betekenisvolle leerervaringen te laten hebben?



Stemmen van ouders

Leren, socialiseren, samenleven, vrienden maken en zorgen voor elkaar,…

“Ik hoop dat mijn dochter in een positieve, stimulerende omgeving zal terechtkomen dat haar 
zal ondersteunen in haar groei als persoon en als leerling door ook samen te werken met 
anderen” (It)

Complexe positie



Stemmen van ouders

Onafhankelijk van leeftijd, context en systeem, vragen over zorg, emotionele 
veiligheid en inclusie! 

“Er zijn zoveel kinderen in de kleuterschool, je kan niet niet elk kind opvolgen, dus iemand zou
mijn kind kunnen pijn doen”(Sl)

“Mijn kind weende van september tot de paasvakantie. He klampte zich letterlijk aan mij vast. 
De leerkrachten moesten hem van mij aftrekken omdat hij mij niet wou loslaten. Je voelt je 
hulpeloos als ouder. Afscheid nemen aan de schoolpoort was zeer moeilijk. Zo een dagelijkse 
scheiding brak telkens mijn hart. Ik denk dat het ook een zeer traumatiserende ervaring moet 
geweest zijn voor mijn kind” (Be)

Drempel om kind veel te laten gaan



Stemmen van ouders

Vraag voor meer communicatie met de leerkracht/begeleider van hun kind

“In de lagere school weet ik eigenlijk niet of hij heeft
gegeten. Ik weet niet of hij een goede dag of een
slechte dag gehad heeft. Ik weet niet in welke mood 
hij is, ik weet eigenlijk niets. De kleuterschool was 
wat meer relaxed, vriendelijk en open. Nu moet ik op 
de speelplaats staan, ik moet buiten blijven staan. 
De kinderen komen één voor één naar buiten, gaan
rechtsreeks naar de ouders en dan moet je weggaan. 
Dus ik kan niet tegen de leerkracht babbelen of iets
te weten komen…De enige plaats waar ik naartoe
kan is het bureau van de directeur, waar dat is 
meestal gesloten.” (UK) 



Professionele stemmen

Top down druk:  ‘bereiken van’ ontwikkelingsdoelen /  eindtermen – vooral moeten 

denken vanuit ‘what comes next’? 

Hoe ouder kinderen, hoe minder relatie met families en buurt

Hoe jonger kinderen, hoe meer kans op slechte arbeidscondities

Verschil in professionele identiteit en erkenning van (voorschoolse en buitenschoolse) 

kinderopvang, (kleuter)onderwijs

“Wie ben ik nu om iets tegen de leerkrachten te zeggen. Zij hebben hun expertise. 

Ik ben een kinderbegeleidster en weet meer over verzorging.” (Be)



WHAT HEBBEN WE GEDAAN?



Inter-institutionele professionele lerende 
gemeenschappen

“Groep van professionelen van verschillende instituties (kinderopvang, PGO/welzijn,
kleuterschool, buitenschoolse opvang en/of lagere school) wisselen kennis en ervaringen uit
en bevragen kritisch elkaars transitie praktijken vanuit een reflectieve, open, positieve en
groeigerichte manier.”

Visie en actie gaan hand in hand

Actie onderzoek: perspectieven van kinderen en ouders bevragen

Kindbeelden en ouderbeelden bespreken door bezoeken, observaties, case besprekingen

Relationele competenties en grensverleggend werken

Gefaciliteerd door pedagogisch begeleiders en/of onderzoekers



Kinderen en ouders als vertrekpunt

Luisteren naar kinderen en ouders als 

experten in hun eigen leven

Goede, stabiele relaties zijn essentieel



Naar een rijk, competent kindbeeld

Verrijken van spontane zorg èn leerprocessen van kinderen

Verkenning van hun drive

‘Vlinderen’ is exploratief en gericht

In(ter)depentie



Anticiperen van verandering met kinderen 
en families

Relaties, connecties en verbindingen zijn essentiele beschermfactoren zodat 
kinderen om kunnen gaan met de veranderingen en uitdagingen van een nieuwe 
omgeving

Plaats maken voor nieuwkomers in de klas

Creëren van spel-en ontmoetingsplaatsen voor kinderen, families en locale 
gemeenschappen (bijv. voor diegene die niet nr kinderopvang gaan)

Het organiseren van outreach activiteiten in lokale gemeenschappen om 
vertrouwen te bouwen en te dialogeren over wat er echt toe doet voor hen

Toegangelijkheid verhogen door ( onbedoelde) drempels aan te passen



Een warm, welkom en wederkerig beleid

Flexibele en aangepaste wentrajecten in (kleuter)onderwijs

Leerkrachten en kindbegeleiders

zijn de meest belangrijke ‘go to person’ voor ouders

luisteren naar zorg en leervragen van ouders

hebben een sleutelrol in het faciliteren van relaties tussen kinderen en ouders. 

“Voor ouders kan het soms 6 tot 8 weken duren alvorens ze hun weg vinden, niet weten bij
wie ze terecht kunnen en waarschijnlijk geregeld denken ‘ik ben niet neurotisch of ik ben 
niet ongepast’. Ik als leerkracht kan ouders helpen in het maken van relaties. Dan zijn
belangrijke zaken in transitie.” (UK)



IMPACT



Positieve ervaringen voor kinderen & ouders

Verhoogd welbevinden en rijkere leerkansen voor kinderen

Minder emotionele stress in de transitie voor kinderen, ouders en medewerkers!

Aanwezigheden verhogen

Tot een opvoedingsgemeenschap behoren

“  Bij mijn eerste kind dat naar de school ging, was alles nog anders. Ik zie het verschil: alles
gaat vlotter, kinderen wenen minderen en we hadden genoeg tijd om onze dochter voor te
bereiden maar ook onszelf als ouder.” (It)



Gedeelde verantwoordelijkheid & problem
ownership

“Dit project heeft ons meer verbonden. Vroeger maakten we meer deel uit van twee 
verschillende instituties, zelf als we formeel to dezelfde school behoorden. Leerkrachten
van het lager onderwijs kwamen naar de kleuterschool om de pedagogische praktijk te
observeren en hier achteraf samen over te reflecteren. Dit was één van de beste
samenwerkingen. We waren allemaal positief verrrast en enthousiast over de 
groepsdynamieken in de klassen en het werk van onze collega’s.” (Sl)



Aha erliebenis

Van incompetente leerlingen naar competente kinderen

Waarom kijken we zo verschillend naar dezelfde kinderen?

Confrontatie: thinking out of the (institutionele en culturele) box

Competent voelen: steun van collega’s

Institutionele transities: van probleem naar opportuniteit!

Het schoolrijp maken van kinderen wordt irrelevant!



IMPLICATIES VOOR 
VLAANDEREN/BRUSSEL



AMIF PROJECT KLEUTERPARTICIPATIE

Van ouderbetrokkenheid naar 
ouder-schoolsamenwerking

InTrans
Project



Implicaties voor praktijk en beleid

1. Pedagogische continuïteit

2. Continuïteit met familie, buurt, lokale gemeenschap

3. Professionele continuïteit

4. Structurele continuïteit

Bron: Dumcius et al., 2014; OECD 2017

Continuïteit ≠ hetzelfde

Ambtelijke werkgroep transitie



Pedagogische continuïteit

Educare ‘kindrijpe’ scholen

Impact op inclusie

Kinderen als protagonist in hun eigen 
leren en zorg

Kinderrechten 

Herdenken van een schooldag

Weerspiegelen in ruimte en inrichting

Filmtip

‘Over de streep’ 

www.vbjk.be

http://www.vbjk.be/


Continuïteit met familie, buurt, lokale gemeenschap

Warm onthaalbeleid

Flexibel wennen

Dagelijkse ouders in de klas

Buurtgericht netwerk

Outreach

Ondersteuning in schoolkeuze en 
inschrijving 

Fysieke ruimte voor ouders

https://vbjk.be/files/attachments/.1015/boek_kleuter
participatie_DEF_lowres_download.pdf

https://vbjk.be/files/attachments/.1015/boek_kleuterparticipatie_DEF_lowres_download.pdf


Professionele continuïteit

Investeer in inter-institutionele 
professioneel lerende gemeenschappen

Min. 2 jaar pedagogische begeleiding

Kindvrije uren voor reflectie

Deontologisch kader

Gezamenlijke pedagogische 
begeleiding

Curricula afstemmen in initiële 
opleidingen



Professionele continuïteit – interesse?

Begeleidings-/intervisietraject voor allen die 
zelf pedagogische begeleiding (willen) geven 
aan scholen, kinderdagverblijven, PGO in 
creëren van warme en inclusieve transitie in 
partnerschap met ouders

 Schooljaar 2020-2021

Onderzoeksrapport over transities in de 
curricula van initiële opleidingen 

Oproep tot deelname focusgroepen 2021

InTrans
Project

Spreek ons gerust aan! 
of mail: 

katrien@vbjk.be / 
Jan.DeMets@UGent.be

mailto:katrien@vbjk.be
mailto:Jan.DeMets@UGent.be


www.grotekansen.be

http://www.grotekansen.be/


Structurele continuïteit

Europees Kwaliteitskader voor 
kinderopvang en kleuteronderwijs als 
inspiratiebron

Afstemmen van beleidsdomeinen

Nadenken over bottom-up curricula 
denken

Oproep voor nieuwe funding models

1) werken aan inclusieve transitie

2) geïntegreerd werken

Ambtelijke werkgroep transitie

InTrans denktank Pedagogische 
continuïteit en transitie


