Kwaliteitsvolle Interacties
Warme Relaties
Hefboom ‘relatiebevorderende interactievaardigheden’

Kinderen ontwikkelen en leren in een veilige, gestructureerde en tegelijk uitdagende context die
volwassenen bieden. Relaties met ouders en professionals bepalen hun groei. Peuters en kleuters
hebben warme en consistente interacties nodig met de volwassenen in hun omgeving. Tegelijk leren ze
hoe ze relaties met andere kinderen leggen, hoe ze leren samen-leven en samen-werken. Eigen groei
(autonomie, zelfsturing) gelinkt aan sociale relaties (verbondenheid). Op beide aspecten gaat deze
hefboom in.
Welbevinden, betrokkenheid en talenten liggen mooi in elkaars verlengde. Een kwaliteitsvolle relatie
tussen kind en professional is een cruciale factor is in de (leer)groei van kinderen. Het gaat hier ook niet
uitsluitend om het ‘individuele’ welbevinden en talent. Dit speelt ook op het niveau van de groep. Men
zou van een ‘collectief welbevinden’ en een ‘collectieve betrokkenheid’ kunnen spreken, waarbij
kinderen sociale en communicatievaardigheden krijgen aangeleerd tijdens het samen-leven, -spelen en werken.
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1 - Welbevinden en betrokkenheid
De begrippen ‘welbevinden’ en ‘betrokkenheid’ zijn in het Vlaamse onderwijslandschap – en
ondertussen ook in de kinderopvangsector- door en door gekend. Dat is de verdienste van het
Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) (KULeuven, prof. Ferre Laevers). De
omschrijving ervan maakt onmiddellijk hun belang duidelijk in deze ‘relationele’ hefboom:
Welbevinden: Als kinderen zich thuis voelen, spontaan zijn, open staan voor de wereld, innerlijk
rustig en ontspannen zijn, zelfvertrouwen en vitaliteit uitstralen, met volle teugen genieten …
dan weten we dat ze zich emotioneel goed ontwikkelen. Welbevinden geeft aan dat de sociaalemotionele ontwikkeling onbedreigd verloopt, dat kinderen erin slagen op zulk een wijze met de
omgeving om te gaan dat basisbehoeften bevredigd worden.
Betrokkenheid: Als kinderen geconcentreerd zijn en opgeslorpt, geboeid, gemotiveerd,
gefascineerd, intens mentaal bezig, gewaarwordingen en gedachten ten volle ervaren, gedreven
zijn door de drang om te exploreren, zich aan de grens van hun kunnen bewegen … dan weten
we dat ze diepgaand leren. Betrokkenheid ís de ‘zone van naaste ontwikkeling’.
Ludo Heylen, directeur van CEGO Vorming en Consult en onderzoeker CEGO vzw, bracht tijdens
het Lerend Netwerk1zijn onderzoek en ervaringen binnen vanuit het perspectief: maakt een
benadering waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan een verschil in de groei- en
leerontwikkeling bij kinderen? En meer: maakt het een verschil voor kansarme kinderen? Hij
verwijst naar bevindingen van de OESO die in een nota twee pedagogische modellen met elkaar
vergelijkt:
“Algemeen gesteld nemen we twee verschillende modellen waar bij diverse landen. Frankrijk en
de Engelstalige landen neigen partnerschap [tussen kinderopvang en kleuteronderwijs] te zien
vanuit het standpunt van de school: early education dient best de doelstellingen van het
onderwijs en voorziet de kinderen best van ‘klaar voor school’-vaardigheden. In tegenstelling
hiermee zien landen die de ‘procesmatige benadering (‘social pedagogy tradition’) aanhangen (de
Noordelijke en Centraal-Europeaanse landen) kinderopvang als een eigen instelling, meer
gericht op het ondersteunen van de gezinnen en op de brede ontwikkelingsbehoeften van jonge
kinderen.”2
De procesmatige benadering legt de klemtoon op welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling
en motivatie voor leren, op aandacht voor sociale relaties, spel en vrije momenten waarin eigen
keuzes kunnen gemaakt worden. Heylen stelt – bevestigd door internationaal onderzoek – dat deze
benadering beter werkt voor het leren van jonge kinderen. In het kleuteronderwijs zijn er vier
toonaangevende modellen, met onder meer Reggio Emilia (een aanpak waarin de beeldende
expressie centraal staat) en de aanpak van CEGO.
Dat dit ‘werkt’, toont Heylen aan vanuit betrokkenheidsonderzoek in Vlaams-Brabant en vanuit de
samenwerking met enkele Limburgse hogescholen rond de thematiek. De resultaten zijn op het
moment van schrijven nog niet helemaal rond, maar wel veelbelovend.
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“Werken aan armoede? Eerst werken aan goed gevoel”
"Ik heb mijn kinderen thuis gehouden omdat ik ze geen boterham kon meegeven",
hoort Aurore Sirjacq, directeur van basisschool de Kameleon in Anderlecht op een oudergesprek.
De helft van haar leerlingen leeft in armoede. Een goed gevoel is prioriteit nummer één op haar
school. Lees het in Klasse.
www.klasse.be

2 – Talentgerichte benadering: talent + context + gedrag
Talentencoach Luk Dewulf3 gaf in het Lerend Netwerk enkele ideeën mee over talentgericht kijken.
Kijken naar de groei van kinderen kun je volgens Dewulf op twee mogelijke manieren:
- kijken naar wat er (nog) niet is: in dit perspectief is alles een probleem; de professional legt
de lat en hanteert normen, van waaruit zij naar gedrag kijkt. Groei is hier: tekorten
wegwerken. Dit is een valide perspectief, het maakt deel uit van het leven van onderwijs
(eindtermen, leerplannen, curricula);
- kijken naar wat er (in potentie) aanwezig is: successen, passie, talenten. Hier is geen sprake
van een norm, wel van ambitie en aspiraties. Hier gaat het om ontplooien en uitbouwen van
talenten, als ontwikkelingsstap in de richting van wat ze willen bereiken.
“Bij de ontwikkeling van kinderen gaat het altijd om een combinatie van beide perspectieven”, zegt
Dewulf, “het is een en-en-verhaal.” Het tweede perspectief biedt de energie, weerbaarheid en
veerkracht om met de eisen van het eerste perspectief om te gaan.
De omschrijving die CEGO (Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs) aan ‘betrokkenheid’ geeft,
ligt in de lijn van wat Dewulf als ‘talent’ beschouwt. Talent is voor Dewulf niet hetzelfde als de
hobby, de interesse, de voorkeur, de activiteit waarin iemand uitblinkt. Talent wordt zichtbaar in die
activiteiten die voor een kind (en volwassene) moeiteloos gaat en energie oplevert. Het gevoel ‘dat
het vanzelf gaat’, waardoor je dat – paradoxaal genoeg – niet altijd bij jezelf opmerkt. Je hebt dus
mensen rondom jou nodig – ‘context’ – om het talent te zien en naar boven te halen. “TALENT IN
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ACTIE = TALENT + CONTEXT + GEDRAG”, is Dewulfs formule: kinderen zullen immers ook een
gedrag moeten leren ontwikkelen waardoor het talent zichtbaar wordt in verschillende activiteiten.
“Zo herken je talentmomenten:
- Het zijn activiteiten waar kinderen enorm naar uitkijken en verlangen om het te doen.
- Ze genieten intens van deze momenten en halen voldoening uit wat ze doen.
- Ze hebben geen storende gedachten zoals ‘mag ik dit wel doen?’ of ‘wat gaan de anderen
daarover denken?’.
- Ze getuigen van een onuitputtelijke energie. (…)
- Ze beleven plezier en vragen niet om een negatieve manier van aandacht. (…)
- Ze leren heel snel en veel bij in dat waar ze mee bezig zijn. (…)”.4
Dewulf onderscheidt 39 talenten en 5 talentengebieden: (1) drive (2) kennisverwerving en
probleemoplossing, (3) relationeel, (4) anderen in beweging brengen en (5) creëren en organiseren.
Hij heeft een methode en tools ontwikkeld5 om talenten bij jezelf en bij kinderen te ontdekken. Als
professional kun je je dus oefenen om talenten te leren zien en te stimuleren (= interactie tussen
professional en kind) en kun je talenten helpen ontplooien door kinderen in interactie met andere
kinderen te brengen (= interactie tussen de kinderen).

Talentenspel - Focus op kwetsbare kinderen
ontwikkeld door het KKGK-projectteam
Bij het talentenspel proberen we te kijken naar talenten en krachten van kinderen die niet (goed)
matchen met talenten die makkelijker in de onderwijscontext gedijen. Zeker bij kinderen uit
kwetsbare gezinnen, met een laag zelfbeeld of kwetsuren in de eerste levensjaren kunnen de
talenten onder een dikke laag stof liggen. Immers, bij talenten en kwaliteiten horen ook valkuilen.
We merken dat deze kinderen in een onderwijscontext regelmatig in hun valkuil komen en niet meer
in hun kracht staan. Met dit spel willen we leerkrachten krachtgericht leren kijken naar en werken
met kinderen.
Tegelijk kunnen we hier de link leggen met het verbindend concept ‘Krachtige Leef- en
Leeromgeving’: die omgeving kan immers rijke kansen bieden om talenten naar boven te zien
komen (dit is het ‘context-gedeelte’ uit de formule van Dewulf). Hoe meer variatie in die
leeromgeving, met een brede waaier aan activiteiten en impulsen (muzisch-creatief, technisch,
sportief, explorerend in de natuurlijke omgeving …), hoe groter die kansen. Zeker voor wie uit een
prikkelarme gezinscontext komt, is die verbreding van hun leefwereld cruciaal in hun ontwikkeling.
Variatie is ook nodig voor wie al in zijn talent ‘staat’. Een kind dat goed kan tekenen, wordt best ook
op andere domeinen geprikkeld.
De professional maakt hier dus in het creëren van een heel diverse leef- en leeromgeving het
verschil: zij biedt zichzelf de kans om alert te observeren naar (verborgen) talenten. Het is dan
tegelijk zaak om die observaties te capteren (in bijv. ‘portretten’ van kinderen, zoals CEGO
uitwerkt).
Bij dit spel vertrekken we van een beleving van hoe kinderen zich kunnen voelen bij reacties van
volwassenen op hun gedrag. We proberen dit te kaderen in theoretische inzichten. Daarna leggen
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we de focus op de krachten en zoeken we naar mogelijkheden om deze krachten een plaats te geven
in de onderwijspraktijk.
Meer info: zie www.grotekansen.be, bij hefboom ‘Warme relaties’.

3 – Relatie tussen professional en kind: ‘Samen-Spel’
Uit onderzoek weten we dat kinderen met een goede band met de professional in staat zijn om hun
omgeving uitgebreider te exploreren, nieuwe dingen te proberen, een hoger spelniveau te bereiken
en meer autonomie en zelfstandigheid te ontwikkelen. Een kwaliteitsvolle relatie tussen kind en
professional is dus een cruciale factor in de (leer)groei van kinderen. Dit strookt ook geheel met
onze intuïtie. Maar hoe doe je dat nu, een kwaliteitsvolle relatie opbouwen met je kinderen?
Veilige kind-leerkrachtrelatie
Met het ‘Samen-Spel’-programma voor kwetsbare kleuters leverden Dr. Caroline Vancraeyveldt
en Maai Huyse6, praktijkonderzoekers UCLL Diest-Heverlee, hiervoor inspiratie. Aanleiding voor
het programma was het omgaan met kleuters met storend gedrag zoals vaak druk doen, roepen,
schelden, stampen … Het doel van Samen-Spel, is het verminderen van dit storend gedrag, door te
focussen op een warme, veilige relatie tussen leerkracht en kind en door leerkrachten tools te
geven om met dit storend gedrag in de klas om te gaan. Dit programma werd Samen-Spel genoemd
omdat nabijheid, verbondenheid en aanvaarding gerealiseerd werden door het samenspelen van de
leerkracht en de kleuter. Aan de KU Leuven (2009-2013) werd Samen-Spel uitgetest in 46 scholen
doorheen Vlaanderen. Leerkrachten rapporteerden een betere relatie met de kleuter die het
moeilijk had en minder storend gedrag.
Aan de UCLL lerarenopleiding (2013-2015) werd Samen-Spel nadien verder uitgewerkt naar een
haalbaar en effectief programma in de kleuterklas waarbij de focus werd uitgebreid van interventie
naar preventie. Niet enkel de kinderen die het moeilijk hebben maar alle kinderen profiteren van
het investeren in een kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie. Onderzoek toont bovendien aan dat het
stressniveau van leraren en kinderen naar beneden gaat als leraren heel bewust aan een
responsieve, sensitieve, warme relatie werken met kinderen.
Wat we merken is dat leerkrachten vaak sturend bezig zijn in de klas, waarbij ze opdrachten geven
en de kleuters die opdrachten moeten uitvoeren. Gerichte ontwikkelingsdoelen staan centraal, zoals
bijvoorbeeld denk- of taalontwikkeling stimuleren. Dit is zeer goed en broodnodig in de klaspraktijk.
Echter, op bepaalde momenten zou de hoofddoelstelling ook kunnen zijn: werken aan een betere
relatie met de kleuters.
Relatie-Spel
De tools die Samen-Spel daarvoor biedt zijn de volgende: ga bij het kind zitten en volg zijn spel,
speel mee, observeer, beschrijf zijn spel, benoem zijn gevoelens en ga zijn spel spiegelen terwijl je
naast hem zit. Het is daarbij belangrijk om na te gaan wat het kind nodig heeft in relatie tot jou.
Sommige kinderen hebben nood aan structuur, anderen dan weer nood aan warmte en knuffels enz.
We proberen dus als leerkracht deze relationele behoefte(n) van de kleuters in te schatten en daarop
in te spelen. Dit volgen van het spel van het kind en inspelen op zijn relationele behoefte(n) noemen
we Relatie-Spel (=het kind heeft de bal in handen). Je laat zo voelen dat je voor het kind openstaat
en zijn keuzes steunt: wat je doet is interessant, ik vind jou en je spel waardevol, jij mag er zijn. Zo
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creëer je een veilige basis van waaruit het kind kan beginnen leren. Bovendien leerde het onderzoek
ons ook dat Samen-Spel niet alleen één-op-één (leerkracht-kind) gerealiseerd kan worden, maar
ook met groepjes kinderen in de klas. Hierbij verschuift de focus van interventie naar preventie.
Regel-Spel
Soms is Relatie-Spel voldoende voor de kleuter(s). Maar soms wil de leerkracht een stapje verder
gaan bij kleuter(s) die vaker storend gedrag vertonen. De leerkracht neemt dan de leiding over het
spel. Hij kiest het spel. Het kind leert omgaan met de regels en opdrachten die de leraar
introduceert. De leerkracht bekrachtigt, prijst goed gedrag, stelt duidelijke regels en grijpt in waar
nodig. Dit noemen we Regel-Spel (=de leerkracht heeft de bal in handen).
Wat blijkt? Als je inzet op die warme en veilige leerkracht-kindrelatie, verminder je het storende
gedrag van kleuters. Er ontstaat een positieve en veilige sfeer in de klas. Een optimaal klimaat
waarin welbevinden centraal staat en kinderen kunnen ontwikkelen.
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Focus op:
Kwaliteit leerkracht-kind relatie
Gedragsmanagement leerkracht
Gebaseerd op
Gehechtheidstheorie
Leertheorie
(Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2001)
(Cowan & Sheridan, 2009)
illustraties ©2010, Samen-Spel
Conclusie
Investeer zo veel mogelijk in positieve ervaringen, in positieve samen- tijd. Zeker kinderen die
andere kinderen pijn doen of schelden bekijken we makkelijker op een negatieve manier. Hierdoor
ontstaat weer sneller negatief gedrag van het kind. Probeer deze cirkel te doorbreken en positieve
tijd samen door te brengen. Plan in je week Samen-Spel7 in, gericht met een bepaalde kleuter die
het moeilijk heeft of preventief met alle kleuters om een fijne sfeer en klimaat in je klas te realiseren.

FILM - In de reeks ‘De klas van juf Jelke’
Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Pedagoog Maai Huyse en
schoolpsycholoog Caroline Vancraeyveldt zoeken het uit in de kleuterklas van juf Jelke. Hoe bouwt
Jelke aan een warme, kwaliteitsvolle relatie in haar kleuterklas. En lukt dat ook met kinderen die
storend gedrag stellen? Maai en Caroline kijken en coachen. Bekijk het op Klasse.
www.klasse.be

7
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Meer referenties vind je in dit artikel zoals het op de website www.grotekansen.be staat, bij hefboom ‘Warme relaties’

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

