Verbindende concepten
Partnerschappen

Met ouders
Het hele kader dat we in deze publicatie en op de website voorstellen, vertrekt vanuit het
perspectief van de (toekomstige) leerkracht, (leraren)opleider en begeleider van kinderen. Dat is de
focus geweest van het KKGK-project, met name hoe deze mensen professionaliseren en versterken.
Uiteraard zijn er even valabele perspectieven, zoals het kind centraal stellen en vanuit zin/haar
talenten en behoeften je begeleiding opbouwen. Een ander belangrijk perspectief is om in alles wat
je doet met kinderen steeds de ouders, opvoeders, gezinnen mee te nemen. Dat heeft een positief
effect op de schoolloopbaan van elk kind, maar is des te belangrijker wanneer het kind vanuit een
kwetsbare (start)positie aan zijn ontwikkeling begint.

Over ‘partnerschappen met ouders’ en ouderbetrokkenheid is al veel geschreven. De uitdaging is en
blijft om als begeleider (en het team) de dialoog te voeren volgens de kenmerken zoals we dit bij
‘Basishouding’ hebben beschreven. Langzaamaan groeit het besef in vele scholen dat we best het
éénrichtingsverkeer verlaten, met name het klassieke beeld van ouderbetrokkenheid: een
stilzwijgend, impliciet en verondersteld partnerschap waarbij de school bepaalt wat ouders eigenlijk

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

horen te doen. We evolueren steeds meer naar een wederzijds en wederkerig partnerschap. Dat
heeft verregaande consequenties voor de professional – die linken hebben met onze 7 hefbomen:
- het eigen referentiekader leren loslaten, in vraag stellen
- oordelen uitstellen
- deficit-taal vermijden
- empathisch vermogen versterken: andere ‘brillen’ leren opzetten om naar kwetsbaarheid en
armoede te kijken
- …

“Wie heeft verzonnen dat je een kind aan de schoolpoort moet afzetten?”
Als ouders hun kleuter niet naar school sturen, is dat niet omdat ze school niet belangrijk vinden.
Wel omdat ze een aantal drempels ervaren. “‘Zorg je wel goed voor mijn kind?’ is de belangrijkste
bekommernis die bij ouders leeft”, zegt professor Michel Vandenbroeck van de Vakgroep Sociaal
Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent lees het in Klasse.
www.klasse.be

Een pedagogiek in dialoog met ouders
Welke betekenissen geven ouders en medewerkers – kleuteronderwijzers, kind- en naschoolse
begeleid(st)ers, zorgcoördinatoren en brugfiguren – aan opvoeding, zorg en leren van jonge
kinderen tussen 2,5 en 4 jaar? Katrien Van Laere, VBJK en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale
Pedagogiek (UGent), deelde op het Lerend Netwerk van 28 september 2017 enkele bevindingen uit
haar doctoraat1 ter zake2.
Uit recent onderzoek van het Departement Onderwijs (2015) blijkt dat kinderen die minder naar de
kleuterschool gaan, in de lagere school vaker een jaar over doen. Nog opvallender: wanneer kleuters
even vaak naar school gaan, maatschappelijk kwetsbare kleuters vaker een jaar overdoen. Dat roept
vragen op. In onderzoek naar de leerkansen van kleuters blijven kinderen, ouders en medewerkers
vaak onderbelicht. Wat vinden ouders belangrijk? Wat zijn de ervaringen van de medewerkers, lees:
leerkrachten én kindbegeleiders die in het kleuteronderwijs ondersteuning bieden?
Opsplitsing tussen zorg en leren
Van Laere maakte een film over een dag in een instapklas: brengen en halen, tijdens het eten, het
vrij spelen en het toiletbezoek, in de kring … In focusgroepen konden ouders en medewerkers –
kleuteronderwijzers, kind begeleid(st)ers, naschoolse begeleid(st)ers, zorgcoördinatoren en
brugfiguren – daarna open over het kleuteronderwijs praten en discussiëren.

1

“Conceptualisations of Care and Education in Early Childhood Education and Care”, 2016-2017. Onder promotorschap
van Prof. dr. Michel Vandenbroeck (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent), op initiatief van VBJK,
centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen.
2
Onderstaande tekst is gebaseerd op haar inbreng en op een licht bewerkte samenvatting van een artikel over dit thema
zoals gepubliceerd in “Kleuters & ik” , jaargang 34/1.
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In de groepsgesprekken met medewerkers en ouders werd door beide groepen vaak een opsplitsing
gemaakt tussen zorg en leren van jonge kinderen. Wanneer leerkrachten en kindbegeleiders praten
over leren, verwezen ze naar begeleide activiteiten zoals schilderen, kringmomenten, wiskundige
initiatie (meer-minder, leren tellen …), zintuiglijke oefeningen, oefenen met tijdsbegrip en het weer.
Ouders verwezen naar het belang dat hun kind op school Nederlands kan leren in een meertalige
context. Veel ouders waren positief over het idee dat hun kind sociaal kan ontwikkelen en leert
omgaan met diversiteit in de school. Zowel ouders als medewerkers gaven aan dat jonge kinderen
ook vele fysieke en emotionele noden hebben, zoals eten, drinken, naar het toilet gaan, hun neus
snuiten en slapen, maar ook lichamelijk contact met anderen, zoals knuffelen, troosten, enzovoort.
Deze lichamelijke, cognitieve en emotionele processen van jonge kinderen werden meestal niet als
leren begrepen. In sommige verhalen van zowel medewerkers als ouders leken de zorgnoden van
kinderen het ‘echte’ leren in de weg te staan. Het idee dat leren niet kan plaatsvinden als kinderen
nog veel emotionele en fysieke zorg nodig hebben, gaat uit van een opsplitsing tussen leren en zorg.
“Als je afstudeert, dan denk je dat je pas een goede kleuterleidster bent als je elke dag zoveel
mogelijk begeleide en zelfstandige activiteiten hebt gedaan. Daar heb ik de eerste jaren heel fel
mee geworsteld. ‘Oh, ik ben geen goede juf als de kinderen dat en dat niet gedaan hebben
vandaag’. Maar je jaagt jezelf zo op. De kinderen voelen dat ook en je krijgt eigenlijk meer
‘ween-kinderen’ en ‘ruzie-kinderen’. En dan denk je: ik laat de hele boel vallen en zie er eerst op
toe dat iedereen zich goed voelt. Dan komt de tijd vanzelf wel om leeractiviteiten te doen.”
(leerkracht)
Omgaan met de spanning tussen zorg en leren
De vermeende opsplitsing tussen zorg en leren riep heel wat onzekerheid en een ongemakkelijke
spanning op in de groepsgesprekken met medewerkers. Sommige leerkrachten worstelden met het
zien van de zorgnoden van jonge kinderen en gaven aan dat ze zich toch genoodzaakt voelen om
van ‘hun hart een steen te maken’ of ‘er niet aan toe te geven’. Enkele leerkrachten hadden schrik
dat ze minder professionele en maatschappelijke waardering zouden krijgen als ze enkel bezig
zijn met emotionele en fysieke zorg.
Andere leerkrachten gaven aan dat ze zorg toch heel belangrijk vonden. Het merkwaardige was dat
ze dit toch niet als hun job of deel van hun professionele identiteit beschouwden. Ze verklaarden
eerder hun engagement in zorg door te verwijzen naar hun persoonlijkheid (“Ik ben een knuffelaar,
iedereen weet dat”) of hun ouderschap (“Ik ben onlangs moeder geworden en dan denk ik aan die
kleintjes en hoe ze tijd nodig hebben om zich goed te voelen”).
Bezorgd om de zorg
Ook ouders benadrukten deze spanning tussen leren en zorg. Hoewel ouders de kleuterschool als
een zinvolle opvoedingsomgeving beschouwden, hadden ze veel vragen over de aangeboden
fysieke en emotionele zorg, zeker in de transitie van thuis of de kinderopvang naar de kleuterklas.
Ouder: Toen mijn kind in de kleuterschool startte, was ik veel aan het wenen thuis. Ik had de drang
om één keer om de 10 minuten te bellen: “Hoe is het met haar? Heeft ze al geplast? Heeft ze al goed
gegeten?”. De leerkracht zei me dat ik me geen zorgen moest maken.
Sommige ouders zeggen dat ze door deze bezorgdheden de neiging hebben om hun kind minder
naar de kleuterschool te brengen, wat een belangrijke indicatie is om het kleuterparticipatiebeleid
verder kwalitatief uit te werken.
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‘Educare’ als alternatief?
De opsplitsing tussen leren en zorg druist in tegen het aanvoelen van vele ouders en medewerkers.
Leren leven en de opvoeding van kinderen is voor sommigen net heel belangrijk. Zorgactiviteiten
zoals eten, drinken, naar het toilet gaan … kunnen in essentie pedagogisch en leerrijk zijn, terwijl het
ondersteunen van cognitieve, sociale, motorische en artistieke leerprocessen ook een zorgende
houding van de opvoeder vraagt. In de internationale literatuur staat deze pedagogische benadering
bekend als ‘educare’: zorg is leren en leren is zorg. Educare betekent aandacht hebben voor het
kind en dat het kind mag bestaan en erbij hoort: in de klas, in de school, in de hele gemeenschap.
Dit zijn geen triviale vragen. Vele ouders in dit onderzoek vreesden dat hun kind zowel in de school
(bijv. overgang naar lager onderwijs, zittenblijven …) als in de samenleving uitgesloten zou worden.
Het herdenken van een pedagogische visie gaat in die zin ook over het voorkomen van (vaak
onbedoelde) uitsluitingsmechanismen van kinderen en families die leven in armoede en/of een
migratieachtergrond hebben.
Personele omkadering en visie gaan hand in hand
Vele ouders drukten hun respect uit voor de leerkrachten omdat ze een belangrijke taak hebben in
het leven van hun kind. Zeker omdat men vond dat de leerkrachten te veel kinderen in de klas en
tijdens de pauzes hebben om goede individuele zorg en aandacht aan alle kinderen te kunnen
bieden. Ook de medewerkers bespraken de gebrekkige personele omkadering voor de jongste
kinderen. Zowel op overheids- als op schoolniveau vraagt dit historische pijnpunt grondige
beleidsmaatregelen.
De relatie school-ouder3
Ten slotte bleek in het onderzoek dat het zowel voor medewerkers als ouders geen evidentie is om
in dialoog te gaan over de opvoeding van de kinderen. Veel ouders – inclusief vaders – vertelden dat
ze graag meer op de hoogte willen zijn. ‘Hoe gaat het met mijn kind in de kleuterklas?’ ‘Wat gebeurt
er in die klas?’ Ouders die in de klas geen kijkje mogen nemen, voelen ze zich vaak tekortgedaan. Ze
zoeken dan andere manieren om te weten te komen hoe het met hun kind gaat. Als dat niet lukt,
lijken ouders zich soms terug te trekken. Ze ervaren geen partnerschap met de school, of durven de
leerkracht bijvoorbeeld niet zelf aan te spreken.
Ouders stelden zich doorgaans vrij gehoorzaam en ondergeschikt op ten opzichte van de
kleuterschool door de impliciete en expliciete, regels, normen en routines van de kleuterschool aan
te nemen. De ouders uit ons onderzoek durven hun bezorgdheden niet te uiten, ze zijn bang dat de
school dit als kritiek zal ervaren. Ook het feit dat ouders daarvoor zelf de eerste stap moeten zetten
– er is bijvoorbeeld geen vast platform of een ingesleten manier waarop ouders hun verwachtingen
tegenover de school kunnen uiten – is een drempel.
“Ik wist niet dat je naar de leerkracht kunt stappen om iets te vragen. Het is nooit in mij
opgekomen om mijn vraag te stellen. Want de school heeft een bepaalde manier van werken,
wie ben ik om dat te veranderen?” (ouder)
Het is dus niet omdat ouders geen vragen stellen, dat ze geen vragen hebben. Als een school niet
polst naar de (onuitgesproken) verwachtingen van ouders, kunnen ze afhaken en gaan hun kinderen
meestal minder vaak naar school.
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Deze alinea is gebaseerd op Zorg en leren bij de jongste kleuters. Peleman, B. en Van Laere, K. In “Pedagogiek van de
voorschoolse voorzieningen”. Vandenbroeck, M. Gompel & Svacina: Oud-Turnhout (te verschijnen).
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FILM - In de reeks ‘De klas van juf Jelke’
Hoe werk je aan een rijk partnerschap met ouders?
Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Prof. Onderwijskunde Ruben
Vanderlinde en dr. Katrien Van Laere (VBJK) zoeken het uit in de klas en school van juf Jelke. Hoe
werken zij aan een rijk partnerschap met ouders? En wat kunnen ze nog leren? Ruben en Katrien
kijken en coachen. Bekijk het op Klasse.
www.klasse.be

Met buurt en externe organisaties
Als armoede en sociale ongelijkheid een complex gegeven is, dan is de aanpak dat ook. Daarom is
het wenselijk dat scholen inspiratie zoeken bij en samenwerkingsverbanden opzetten met
organisaties – om te beginnen in de eigen omgeving – om de mechanismen die tot die ongelijkheid
en uitsluiting leiden, aan te pakken. Vele organisaties zoals de verenigingen waar armen het woord
nemen, welzijnsorganisaties, buurt- en straathoekwerkers, gemeente- en stadsvoorzieningen,
jeugd- en vrijetijdsorganisaties, kunnen in een netwerk met de school, met de buitenschoolse
opvang en kinderopvang mooie resultaten neerzetten. Ook lerarenopleidingen kunnen hieraan
bijdragen, en doen dat ook, door specifieke stages, projecten, ontmoetingen rond aan te reiken.
Tip: via www.desocialekaart.be kun je zelf nagaan welke organisaties er in je stad of gemeente rond
welk levensdomein actief zijn.
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