Kwaliteitsvolle Interacties
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Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

1 – De professional maakt het verschil
‘Werken aan kwaliteitsvolle interacties’ en ‘kinderen brengen tot kwaliteitsvolle interacties’ zijn twee
van de vijf kerncompetenties die het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ ( KKGK-project) naar
voren schuift in het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede. Uit het internationale
onderzoek weten we dat voor de jonge kinderen de leerkracht – en bij uitbreiding élke
begeleider/professional – het verschil kan maken. Dit geldt zowel in de omgang met het individuele
kind, met de groep kinderen en met de ouders, als in het creëren van een veilige en krachtige leefen leeromgeving.
Bovendien weten we dat “ECEC1-voorzieningen van hoge kwaliteit vooral een positieve impact
hebben voor sociaal kwetsbare groepen, want zo wordt de spiraal van achterstelling doorbroken.”
De interactiekwaliteit van de professional is één van de belangrijke sleutels tot volwaardige groei en
ontwikkeling van alle kinderen, en in het bijzonder van (de meest) kwetsbare kinderen.
Doorheen het leerproces in het KKGK-project kwamen we tot de volgende vaststelling:
interactie wordt kwaliteitsvolle interactie wanneer de professional stimulerend werkt inzake
taal, relaties, denken en onderzoeken, het expressieve (muzisch-creatieve).
Dat betekent niet dat de professional de enige expert is of er alleen voor staat. Zij zoekt en vindt
expertise en ondersteuning bij de ouders, de collega’s, bij de instellingen en partners binnen de
eigen kinderopvang-, gezinsondersteuning of onderwijscontext.

2 – Focussen op kwetsbaarheid: themaverkenning anders aanpakken
Elk kind heeft eigen kwetsbaarheden, ontstaan vanuit heel diverse oorzaken: opvoedingssituatie
thuis, overlevingsmodus, prikkelarme omgeving, weinig uitdagingen en expressiekansen ... De
uitdaging voor de professional is hier anticiperend en compenserend op te treden. Al naargelang
de specifieke oorzaken zal de professional dit best compenseren en anticiperen door éxtra
ervaringen, prikkels en bevestiging aan te reiken. Enkele richtvragen hierrond zijn:
Is de interactie van de professional met elk kind even frequent?
Heeft de professional overzicht op de (potentiële) kwetsbaarheden van elk kind?
Heeft ze de handvaten in handen om op elk van die kwetsbaarheden
anticiperend/compenserend op te treden?
Wat heeft ze nodig om hierin ondersteuning te krijgen (van het team en externe partners)?
…
Op het Lerend Netwerk van 18 januari 2018 bracht Lien De Coninck2 , lector en onderzoeker bij de
Karel de Grote-Hogeschool - lerarenopleiding kleuteronderwijs, een mooi praktijkvoorbeeld binnen
hoe je met een doordachte aanpak (een) kwetsbare (groep) kinderen kunt bereiken en
voorbereiden,nl. werken met themaverkenning. De aanpak die De Coninck voorstelt voor de oudste
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kleuters (4- en 5-jarigen) werkt. Voor de jongste kleuters loopt het onderzoek op moment van
schrijven nog. Hieronder een korte neerslag:
“Werken met een themaverkenning plaatst kinderen centraal en vertrekt vanuit hun ervaringen,
ideeën en beleving van de werkelijkheid. Inbreng van de groep zorgt dat het zelfvertrouwen van
kleuters groeit en hun spel rijker wordt. Leerkrachten leren naar thema’s kijken vanuit een andere
bril, namelijk die van de kleuters. Je thema samen met de kleuters verkennen werkt om de
betrokkenheid te verhogen van zowel kleuters uit kansarme als kansrijke milieus.

1. Pre-teaching
• Kleine groep kleuters met
weinig spreekdurf
• Herkenbaarheid in de
volgende fase nastreven
• Starten met voorsprong
aan de klassikale
verkenning
• inbreng in kaart brengen

2. Klassikale
verkenning

3. Verbreden en
verdiepen

• Hele klasgroep
• Zicht krijgen op wat
kleuters reeds weten
over het thema en wat
ze willen beleven en
ervaren
• Inbreng verder in kaart
brengen en grbuiken
Kjdens themaweek

• Kleine groep en/of hele
klasgroep
• Een deelaspect van het
thema of een speciﬁeke
interesse verder
verkennen

Figuur: Themaverkenning in drie stappen

STAP 1: Pre-teaching, say what?
Als je als leerkracht je thema vooraf verkent met een groep ‘kwetsbare’ kinderen zorgt dat voor
meer betrokken kleuters tijdens de themaweek. ‘Pre-teaching’ gaat dan om het geven van
voorsprong aan deze kinderen. Tijdens de pre-teaching versterk je de kinderen door je aandacht
gericht te focussen op hun beleving. Je geeft woorden en begrippen terug. Je maakt hen warm voor
een thema door sterke impressies én je blijft steeds binnen hun comfortzone.
In alle deelnemende klassen van het onderzoek stelden leerkrachten vast dat de pre-teaching een
positief effect had op de inbreng van stille kleuters. Doordat deze kinderen en hun ideeën expliciet
werden aangehaald tijdens de algemene verkenning erna, steeg hun zelfvertrouwen en toonden ze
meer spreekdurf. Ze werden door de leerkracht aangespoord om hun ideeën met de anderen te
delen en dit zorgde vaak voor een verdieping en verbreding ervan. Bovendien pikten ze ook meer in
op ideeën van de anderen.
STAP 2: Ideeën sprokkelen met de hele klasgroep
Tijdens de klassikale themaverkenning geven alle kinderen aan wat ze met betrekking tot het thema
willen weten en ervaren. De juf noteert bijvoorbeeld alle ideeën op gele post-its. Daarna maakt ze er
een tekening bij. Ze plaatst het symbooltje van de kleuter bij zijn of haar idee. Zo weet ze daarna
nog van wie het idee kwam.
In deze fase wordt een gelijkaardige werkvorm als in de pre-teaching gehanteerd. Door die groep
kinderen aan te halen (en expliciet te verwijzen naar hun voorstellen uit de vorige fase) ervaren ze
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een voorsprong. Tijdens het praktijkonderzoek merkten de leerkrachten op dat deze kinderen zich
hierdoor gesterkt voelden en vaker als voordien het woord namen.
Tijdens de klassikale verkenning kies je voor een opzet dat gelijkaardig is aan de pre-teaching. Je
gebruikt dezelfde materialen en gaat door op concepten en begrippen die je eerder aanhaalde.
Binnen het praktijkonderzoek bleek dit zeer effectief bij de groep kinderen die anders stil en gedwee
het verbaal gescherm tijdens kringmomenten ondergingen. Ook zij konden duidelijk maken wat een
thema voor hen betekende en welke activiteiten ze helemaal zagen zitten.
STAP 3: Bijzondere interesse om te verdiepen
In deze fase kun je inspelen op wat er zich verder in de thema-uitvoering aandient. Een voorbeeld:
juf Katrien en juf Claire vertelden tijdens het onderzoek dat kleuters zich gaandeweg afvroegen wat
het verschil is tussen een akoestische en een elektrische gitaar. Dat bracht hen naadloos bij
elektriciteit en zo kwam techniek onverwacht ook aan bod.”
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