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1. Inleiding
Het project Transition Children and Kindergarten (TRACKs) werd gefinancierd door het
Erasmus+-Europees programma en wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende instellingen
in drie partnerlanden: Polen, Italië en België. De universitaire instellingen zijn de Jagiellonian
Universiteit van Krakau in Polen, de Universiteit van Bologna in Italië en de Universiteit Gent in
België. Andere lokale educatieve organisaties en partners zijn de Arteveldehogeschool in België, het
Komensky Instytut in Polen en de Cooperativa Assistenza Disabili Infermi Anziani Infanzia
(CADIAI) in Italië. Het doel van ons project is de stemmen van professionals die werken met kinderen
van 1 tot 6 jaar oud (in zgn. ECEC-instellingen, d.w.z. alle instellingen, voorzieningen en scholen die
kinderen opvangen en begeleiden vóór de leerplicht) en toekomstige professionals. De basis van het
project berust op de dynamische uitwisseling van kennis en praktijk tussen de twee doelgroepen in
de drie landen. Deze transnationale uitwisseling tussen de ECEC-professionals is bedoeld om de
kwaliteit van het leren te verbeteren, ervan uitgaande dat de internationale contexten elkaar kunnen
voeden, oplossingen en praktijken kunnen uitwisselen en kunnen reageren op gedeelde uitdagingen.
Een ander essentieel doel van het project is het bieden van groei- en leermogelijkheden van hoge
kwaliteit en zorgzame omgevingen voor alle kinderen, vooral kinderen met een meervoudige
kwetsbare achtergrond, zoals kinderen met een migratie-achtergrond, in armoede ... Op basis van de
methode van video-coaching en video-analyse stimuleert het project hoogwaardige interactie van
ECEC-professionals met kinderen (Fukkink & Lont, 2007; Fukkink & Tavecchio, 2010; Fukkink,
Trienekens & Kramer, 2010). De onderzoeksteams en professionals uit de verschillende landen
bekijken de video-opnames collectief of in één-op-één sessies en reflecteren op de interacties tussen
professionals en kinderen en tussen kinderen. Dit rapport werpt licht op de contextuele
omstandigheden waarin dergelijke methoden zijn geïmplementeerd. Doel is te laten zien hoe de
methode van videocoaching op verschillende manieren kan worden geïmplementeerd in diverse
contexten (‘no one model fits all’). Dit zal ook de reflecties door trainers / pedagogische begeleiders
/ coördinatoren vergemakkelijken die deze methodologie mogelijk in hun diensten of met hun teams
willen gebruiken.
Het rapport is als volgt opgebouwd: eerst presenteren we het theoretische en methodologische
kader dat het project ondersteunt (‘Ricerca-Form-Azione’); ten tweede zullen we de casestudies die
in de partnerlanden zijn uitgevoerd, in detail illustreren en tot slot zullen we in de conclusies een
samenvatting geven van de belangrijkste succesfactoren uit de analyse van de casestudies.
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2. Ricerca-Form-Azione: ethische implicaties voor het voeren van onderzoek
met ECEC-professionals
Hier verkennen we de culturele en pedagogische dimensies van video-analyse in ECECvoorzienignen door middel van ‘ricerca-form-azione’ (lett. ‘onderzoek-vorming-actie’), een
participatieve actie-onderzoeksaanpak en professionele ontwikkelingsmethode (Asquini, 2018).
Zoals eerder gerapporteerd door het Italiaanse onderzoeksteam, is de implementatie van videoanalyse door middel van ‘ricerca-form-azione’ nuttig omdat ze de kritische reflectie van professionals
op hun praktijken vergemakkelijkt en hun rol als ‘actors of change’ binnen instellingen voor jonge
kinderen versterkt. Deze methodologie maakt het mogelijk om in te grijpen in het ECEC-werkveld
door praktijken en educatieve contexten te analyseren, en te experimenteren met innovatieve acties
en interventies die gericht zijn op het oplossen van problemen (Balduzzi & Lazzari, 2018). In die zin
houdt een dergelijke methodologische benadering vooral verband met de noodzaak om in-service
professionele groeicursussen te ontwikkelen gericht op het ondersteunen van strategische planning
bedoeld om uitdagingen, en niet puur op theoretische speculatie.

2.1 Theoretisch en methodologisch kader
Ricerca-form-azione is een actie-onderzoeksbenadering die zich de afgelopen tien jaar heeft
ontwikkeld binnen het Italiaanse onderwijsveld. Het komt voort uit zowel empirische studies als
theoretische reflecties van een groep Italiaanse academici, genoemd als de CRESPIonderzoeksgroep. CRESPI is een onderzoekscentrum, gefinancierd in 2014 aan de Universiteit van
Bologna, met als doel het bevorderen van innovatieve onderzoeksmethodologieën om de
professionalisering van leraren en kindbegeleiders te bevorderen. Ricerca-form-azione streeft ernaar
onderzoek (ricerca) te verbinden met professionele ontwikkeling (formazione) door professionals te
betrekken bij het experimenteren met innovatieve onderwijspraktijken (azione). Het belangrijkste
kenmerk van deze aanpak is de betrokkenheid van praktijkmensen en leerkrachten als coonderzoekers. Ze werken zij aan zij met academici in gedeelde processen van kritische reflectie
gericht op veranderingen in instellingen. Dergelijke verandering begint bij situatieanalyse,
gegevensverzameling en interpretatie en leidt tot gezamenlijke planning, documentatie en evaluatie
van experimentele projecten (Asquini, 2018).
De aanpak van ricerca-form-azione wordt bepaald door verschillende theoretische kaders. De
eerste en meest invloedrijke is Barbiers model van actie-onderzoek (2008). Bovendien wordt ricercaform-azione geïnformeerd en geïnspireerd door drie andere complementaire benaderingen: kritisch
actieonderzoek (Davis, 2008), sociaal-constructivistisch onderzoek (Pontecorvo et al., 1995) en
6

praktijkgericht onderzoek (Schön, 1983). Ricerca-form-azione kruist met actie- en ontwerpgericht
onderzoek.
Davis (2008) combineert kritische theorie en onderzoek naar kritische actie en benadrukt het
belang van samenwerking tussen ECEC-professionals, meerdere educatieve belanghebbenden en
onderzoekers, om niet alleen kritisch te reflecteren op de inhoud en de pedagogische praktijken, maar
ook om de sociaal-culturele en ethische aspecten van betekenisgevende processen te onderzoeken.
Zoals beschreven door Davis (2008):
"Het onderzoeksproces voor kritische actie zet de traditionele machtshiërarchie
tussen "professionele” onderzoekers en "onderzoeksonderwerpen "op zijn kop en
roept een verbintenis op om de dominantie en het voorrecht van onderzoekers af te
breken, om zo relevant onderzoek te produceren dat gevoelig kan zijn voor de
complexiteit van contextuele en relationele realiteit […]. Dit proces empowers zowel
de onderzoekers als de deelnemers aan het onderzoek.” (Davis, 2008; p.139)

Davis 'onderzoek naar kritische actie legt bijzondere nadruk op de relevantie van sociale en
politieke contexten in het proces van het delen van kennis, waarden en veronderstellingen.
Onderzoekers die deze benadering volgen, erkennen de ethische en politieke dimensies die zijn
ingebed in de onderwijstheorie en praktijk. Overeenkomstig het paradigma van de kritische theorie
kan onderwijs niet worden gezien als ‘objectief’ of ‘neutraal’: het is altijd het resultaat van
gezamenlijke processen waarbij onderzoekers, professionals, kinderen, gezinnen en beleidsmakers
betrokken zijn.
Dergelijke relationele en intersubjectieve dimensies zijn verweven in het tweede theoretische
kader dat ricerca-form-azione beïnvloedt, namelijk de sociaal-constructivistische benadering. Socioconstructivisten stellen dat “kennis een proces is waarin de sociale en intersubjectieve dimensies
fundamenteel zijn” (Pontecorvo et al., 1995). Daarom wordt de manier waarop professionals
praktijken ontwikkelen en implementeren beïnvloed door de veronderstelling dat kennis is
geconstrueerd binnen intersubjectieve en sociale processen, waarbij de politieke en ethische
dimensies een bijzonder belangrijke waarde aannemen en een duidelijke impact hebben op de manier
waarop professionals zich ontwikkelen en educatieve praktijken implementeren.
Het laatste raamwerk dat ricerca-form-azione heeft beïnvloed, verwijst naar praktijkgericht
onderzoek en ontwikkeling gericht op het verbeteren van professionele reflectiviteit door ‘actieleren’
(Schön, 1983). De empowerment van professionals als 'agents of educational and social change’
(Peeters & Peleman, 2017; Jensen en Brandi, 2018) staat centraal in deze aanpak. Professionals
worden co-onderzoekers bij het analyseren van de specifieke behoeften van contexten, het
ontwikkelen van nieuwe theorieën, het deelnemen aan de processen van gegevensverzameling en 7

interpretatie en bij het uitwerken van strategieën om problemen aan te pakken en uitdagingen te
overwinnen. De wederkerige interacties tussen theorie en praktijk, maar ook tussen reflectie en actie,
worden de meest opvallende kenmerken van een dergelijke onderzoeks- en ontwikkelingsbenadering,
die kan worden gedefinieerd als echt emancipatorisch omdat het ernaar streeft 'stem te geven' en
'macht te delen met' alle actoren die betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen binnen ECECvoorzieningen (Boog, 2003).

2.2 Scope, ethics en waarden van Ricerca-Form-Azione
De drie theoretische benaderingen die hierboven zijn besproken, verbonden met specifieke
pedagogische visies, werpen licht op enkele van de kernelementen die we vinden in ricerca-formazione en die, voor onze onderzoeksgroep, invloedrijk waren in de constructie, niet alleen van de
theoretische matrix, maar ook van de methodologieën en tools die gebruikt worden in het empirisch
onderzoek. Deze inleiding, voortvloeiend uit de kruising van de gepresenteerde theoretische
benaderingen, gaat verder met het verkennen van de reikwijdte, ethiek en waarden van ricerca-formazione, die cruciaal zijn bij het ontwerpen van educatieve interventies. Een aspect dat ricerca-formazione onderscheidt, is de focus op het politieks discours (Habermas, 1985). Deze visie maakt een
kritische reflectie mogelijk die ook de waarden en visies omvat die ten grondslag liggen aan de
collectieve dimensie als thema's van het pedagogische discours. Een tweede centrale reikwijdte van
ricerca-form-azione is de institutionele dimensie van de educatieve contexten (Bourdieu & Passeron,
1977), waardoor we het macrosysteem kunnen verbinden met het microsysteem, om zo de
voorwaarden te analyseren waaronder educatieve beleidslijnen en oriëntaties worden vervuld.
Een ander doel dat ricerca-form-azione kenmerkt, is het centreren van de sociale en
gemeenschapsidentiteit binnen onderwijs- en opleidingsprocessen. Als gevolg van deze
beeldvorming is de prioriteit van processen bij ricerca-vorm-azione het veroorzaken van
emancipatorische veranderingen door middel van collectieve processen, waarbij een grote groep
mensen betrokken is, met name leraren, kinderen en gezinnen (Boog, 2003). Dit impliceert dat de
belangrijkste basis voor ricerca-form-azione is het delen van macht binnen besluitvormingsprocessen,
het waarderen van de deelname van alle betrokkenen - en hun ambities - te beginnen met het delen
van wat wel en niet relevant is voor het doel van de onderzoek (Balduzzi & Lazzari, 2018).
In lijn met de hierboven geïllustreerde doeleinden, is een eerste ethisch aspect dat onze
benadering van ricerca-form-azione kenmerkt (Balduzzi & Lazzari, 2018, p. 67) dat het de
onderzoeker aanmoedigt om collectieve processen te faciliteren die een authentieke transformatieve
actie zullen genereren, gebaseerd op democratische waarden. Om de deelname van alle betrokken
actoren te activeren, is het van cruciaal belang dat zij hun eigen keuzevrijheid ervaren bij het
8

oriënteren van het veranderingsproces. Om dit te laten gebeuren, moeten er contextvoorwaarden
worden gecreëerd, zoals tijd en ruimte bieden voor collectieve reflectie. Door een 'derde ruimte' te
creëren, waar onderzoekers en docenten / professionals kritisch kunnen reflecteren op de bestaande
praktijk en ze hun onderliggende betekenissen kunnen de-construeren, wordt transformatie mogelijk
door

een

gezamenlijke

inspanning

om

nieuwe

betekenissen

te

co-construeren

die

praktijkprofessionals op innovatieve praktijk richten. Vanuit dit perspectief impliceert ricerca-formazione de actieve deelname van al die mensen die de neiging hebben om minder macht te hebben in
educatieve contexten (dat wil zeggen studenten, kinderen en hun families). Het bevorderen van
emancipatorische verandering in deze ruimtes impliceert het centreren van de stemmen van kwetsbare
proefpersonen die worden uitgesloten van het educatieve streven. Anders gezegd, het is niet de
bedoeling dat de onderzoeker, de trainer en de leerkrachten de enige ‘agents of change’ zijn.
Een dergelijke benadering van ricerca-form-azione combineert educatief onderzoek dat uitgaat
van een sociale, politieke en ethische connotatie, en vorming die uitgaat van gemeenschaps- en
relationele aspecten, en het wordt ook geïnspireerd door psychosociale waarden (Tuckman, 1965;
Tuckman, Jensen, 1977). Deze waarden en ethiek helpen bij het opbouwen van het bewustzijn bij
onderzoekers van de dynamiek die kenmerkend is voor de teams van professionals, waarbij deze
laatste de actieve actoren zijn. Dergelijke waarden zijn ook nuttig bij het transformeren van de
onderzoeker tot een facilitator, wiens belangrijkste taak het is om leerprocessen te ondersteunen en
nieuwe samenwerkingsstrategieën uit te werken die kunnen leiden tot verandering in de
onderwijspraktijk (Balduzzi & Lazzari, 2018).
Ten slotte zijn de waarden van interventies op basis van ricerca-form-azione te vinden in de
productie van kennis die de kloof overbrugt tussen leer- en onderwijstheorie en -praktijken, het
respect voor de wetenschappelijke aard van het onderzoekswerk en, ten slotte, de periodiciteit van
educatieve experimenten. Bovendien verhoogt ricerca-form-azione de reflectievaardigheden van
professionals op basis van hun praktijken, die niet langer technisch worden geanalyseerd en gelezen,
maar in problematische termen verband houden met de complexiteit van de educatieve contexten
waarin ze worden geïmplementeerd. Het zorgt voor de proactieve betrokkenheid van actoren die
anders het risico zouden lopen marginaal te blijven in de onderwijsprocessen waarvan ze feitelijk een
integraal onderdeel zijn. De deelname van kinderen en hun families wordt noodzakelijk om de
educatieve en sociale context waarin professionals opereren volledig te begrijpen en om de resultaten
van educatieve interventies toe te passen, niet alleen binnen de school, maar ook in de
gemeenschappen waarin de educatieve instellingen zijn gevestigd (Balduzzi & Lazzari, 2018).
Het volgende deel focust meer specifiek op de positie van onderzoekers en praktijkmensen
binnen deze benadering.
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2.3 De positie van onderzoekers en professionals bij Ricerca-Form-Azione
Een cruciaal aspect van ricerca-form-azione is dat men op de hoogte is van de
machtsverhoudingen die het onderzoeksproces kenmerken, door besluitvorming als een van de
onderzoeksprocessen te benaderen. Wanneer onderzoekers zich hiervan bewust zijn, streven ze ernaar
om de machtsdynamiek tussen alle betrokkenen terug in evenwicht te brengen door transparante en
gedeelde besluitvormingsprocedures te gebruiken. Dit houdt in dat het paradigma moet worden
gewijzigd van onderzoek doen ‘naar’ naar onderzoek ‘met’ meerdere educatieve belanghebbenden.
De verandering van paradigma leidt uiteindelijk tot een democratisering van onderzoek, waarbij
het zichzelf tegengesteld presenteert aan het idee van onderzoek waarbij alleen de deelname van
professionals wordt beschouwd als instrumenteel om vooraf bepaalde doelen te bereiken, vastgesteld
door de onderzoekers of de besluitvormers. Andere educatieve belanghebbenden moeten actoren en
co-onderzoekers worden in het identificeren van behoeften en in de interpretatieve processen
(Balduzzi & Lazzari, 2018). In deze zin is het doel van onderzoeksprojecten die ricerca-form-azione
- zoals TRACKs - aannemen, om bewustzijn te genereren met betrekking tot gedeelde
besluitvormingsprocessen en hun impact op pedagogische praktijken. Dit is een noodzakelijk aspect
om na te denken over en het ontwerpen van veranderingen in de praktijk, volgens de specifieke
kenmerken van elke context. De interventie van een onderzoeker binnen ricerca-form-azione heeft
een specifieke pedagogische waarde, aangezien hij/zij een onderwerp wordt dat sociaal en politiek
betrokken is bij het aanbieden van hun bijdrage aan het tot stand brengen van verandering binnen de
bestaande praktijken (Bertolini, 2001).
Hieronder geven we voorbeelden van hoe de drie partnerlanden in het TRACKs-project ricercaform-azione hebben gebruikt om video-analyse en -coaching in ECEC-voorzieningen te
implementeren.

3. Overzicht van de casestudies in de landen
In deze tekst stellen we de casestudies van elk van de partnerlanden binnen het TRACKsproject voor. Doel is te illustreren hoe ricerca-form-azione is aangepast aan de context van de
verschillende landen: elke casestudie zal licht werpen op hoe de reflexiviteit en professionele groei
van professionals kan worden verbeterd - zowel individueel als in teamverband - uitgaande van de
eigenaardigheden van de contexten waarin professionele praktijken zijn ingebed.
De Italiaanse casestudie werd uitgevoerd in Bologna (regio Emilia-Romagna - met een
sterke pedagogische traditie, maar waar onlangs de integratie van diversiteit als uitdaging naar voren
kwam), met twee geïntegreerde ECEC-centra (0-3 en 0-6) die worden beheerd door een sociale
10

coöperatieve van CADIAI. Een van de diensten bevindt zich in de context van sociaal-culturele
diversiteit, terwijl de andere zich in een middenklassebuurt bevindt. De Italiaanse casestudie is gericht
op het bevorderen van een meer inclusieve onderwijsaanpak door op teamniveau (leerkrachten,
kindbegeleiders, pedagogische coördinatoren, onderzoekers) na te denken over de dagelijkse praktijk
in het centrum (dagelijkse activiteiten, vrij buitenspel, verhalen vertellen, enz.). De studie benadrukt
dat videocoaching en teamgesprekken het potentieel hebben om het paradigma van het
praktijkonderwijs van professionals te veranderen, en dat deze factoren instrumenten kunnen worden
voor het documenteren van praktijken met betrekking tot kwesties van diversiteit, volwassenen-kindinteracties en inclusie.
De Poolse casestudy is een voorbeeld van het toepassen van de methodologie om de
belangrijkste werkveld van het TRACKs-project aan te pakken, met name het beschrijven en
bestrijden van ongelijkheden in ECEC. Met dit brede kader werden casestudies in Polen bemonsterd
op basis van verschillende criteria (verdeling tussen landelijke en stedelijke gebieden, de diverse
financiering van de ECEC's in Polen, opgesplitst in publiekelijk en privaat gefinancierde entiteiten;
fysiek en mentale beperkingen). Er is onderzoek gedaan op verschillende locaties: twee ECEC-centra
in twee stedelijke gebieden en vier kleine kleuterscholen in landelijke dorpen.
Deze casuselectie biedt een intersectioneel perspectief op de kwesties van ruimtelijke
ongelijkheden (stedelijk / landelijk), het ‘vaardig/beperking’-spectrum en economische aspecten
(particuliere / openbare ECEC-voorziening).
In de Belgische casestudie nam het projectteam (Steunpunt Diversiteit en Leren, Universiteit
Gent en Arteveldehogeschool) contact op met de pedagogische begeleidingsdiensten van zowel de
kinderopvang/buitenschoolse opvang als het onderwijs van de Stad Gent. Ze vroegen samenwerking
met: 1 kinderdagverblijf ‘De Palmboom’, in samenwerking met kleuterschool ’De Piramide’; 1
kleuterschool ‘De Piramide’; 1 kleuterschool ‘De Feniks’; 2 ‘stibo’s’ (buitenschoolse opvang), elk
werkzaam in één kleuterschool. Deze ECEC-voorzieningen bevinden zich allemaal in één specifieke
wijk in de stad Gent, 'de Brugse Poort', met een groot aantal kwetsbare gezinnen. De professionals
die betrokken zijn bij de Belgische casestudie zijn leerkrachten, kinderbegeleiders en hun
coördinatoren. Ook waren de pedagogische begeleidingsdiensten zelf betrokken bij de opzet van het
project en bij de opvolging om het duurzaam te maken.
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4. ITALIAANSE CASESTUDIE
De Italiaanse casestudie beoogt een herbekijken van de initiële en bijscholingstools en van
het ‘pedagogisch toezicht’. De noodzaak om innovatieve onderwijspraktijken binnen de
voorzieningen voor jonge kinderen te bevorderen vanuit een alomvattend perspectief - dat wil zeggen
de actieve betrokkenheid van kinderen en gezinnen met verschillende sociaal-culturele achtergronden
- wordt tegenwoordig zowel in Italië zelf (wetsdecreet 65/2017) als internationaal erkend (Europese
Commissie, 2019). De noodzaak van grondig onderzoek naar dit onderwerp wordt in Italië bijzonder
dringend gemaakt door de nieuwe wetgeving, Buona Scuola (Wet 107/2015, art. 1, paragraaf 181),
die de continuïteit van pedagogische benaderingen en onderwijspraktijken benadrukt binnen een
geïntegreerd perspectief 0-3 en 3-6-voorzieningen en het is vastbesloten om gemeenschappelijke
richtlijnen voor ECEC-diensten vast te stellen.
De empirische casestudie richt zich op ECEC-diensten die zich in een stedelijke omgeving
bevinden, waaronder een gebied waar migrantengezinnen wonen. Voortbouwen op literatuur dat zich
richt op video-analyse als hulpmiddel voor professionele ontwikkeling (Tobin, Davidson, 1990;
Bove, 2009), en op succesvolle toepassing van videocoaching (Fukkink & Tavecchio, 2010; Fukkink,
Trienekens & Kramer, 2010), wil de Italiaanse casestudie licht werpen op het potentieel en de
uitdagingen die professionals tegenkomen bij het gebruik van video als middel om actief leren en
praktijken te bevorderen die geworteld zijn in het inclusieve paradigma. De twee belangrijkste vragen
die de Italiaanse casestudie leiden, zijn:
● Wat zijn de voordelen van video-analyse voor de professionele ontwikkeling van ECEC?
● Hoe kan video-analyse worden gebruikt om inclusieve praktijken te documenteren en erover na
te denken?
We beginnen met het presenteren van de institutionele en de lokale context waar het project
in Italië werd uitgevoerd. Dit wordt gevolgd door een tekst over methodologie, die het
onderzoeksontwerp en de methoden illustreert die gebruikt zijn om de data voor deze casestudie te
genereren. In het derde deel worden de belangrijkste bevindingen voorgesteld met betrekking tot de
thema's die naar voren zijn gekomen uit de observaties van onderzoekers binnen ECEC-diensten,
twee teamgesprekken op basis van videofragemnten door het onderzoeksteam (met de steun van
pedagogische coördinatoren) en uit de follow-up vragenlijsten opgesteld door deelnemende
professionals aan het einde van het project.
De belangrijkste bevindingen wijzen erop dat video-analyse in ECEC-diensten een
hulpmiddel kan zijn om (1) de collectieve reflectie van professionals over de intenties van kinderen
te bevorderen, (2) vanzelfsprekende veronderstellingen te de-construeren door middel van
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pedagogische begeleiding in teams, (3) praktijken te verbeteren door actie-onderzoek en
experimenten.
4.1 De context: initiële en in-service professionele ontwikkeling bij het ECEC-personeel in
Italië
Als gevolg van de recente hervorming Buona Scuola (wet 107/2015; wet decreet 65/2017)
werd het splitsingssysteem tussen sociaal-educatieve diensten voor jonge kinderen (nidi) en
voorschoolse kinderen (scuola dell'infanzia) overbrugd door een geïntegreerd systeem van ECEC
onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs. Deze hervorming bracht belangrijke
veranderingen met zich mee, vooral met betrekking tot de initiële opleiding van voorschoolse
begeleiders (educatori di nido) en kleuterleerkrachten (insegnanti di scuola dell'infanzia)? Het heeft
nieuwe fronten geopend voor reflectie met betrekking tot hun voortdurende professionele
ontwikkeling.
Universitaire opleiding is nu verplicht op bachelorniveau voor ECEC-begeleiders en op masterniveau
voor kleuterleerkrachten. Hoewel de duur van opleidingen voor de initiële opleidingen verschilt, volgt
hun structuur dezelfde leidende principes (Nigris 2004; Balduzzi, Pironi 2017):
- een multidisciplinaire aanpak op het gebied van pedagogische wetenschappen;
- een geïntegreerd curriculum dat theoretisch en ervaringsleren combineert (d.w.z .: belang van
workshops en practicum);
- een sterk partnerschap tussen opleidingsinstellingen en lokale ECEC-diensten / kleuterscholen.
Het wederzijdse samenspel tussen theoretische kennis en ervaringsleren dat de inhoud van het
curriculum van beide opleidingen kenmerkt, wordt beschouwd als de basis voor de reflectieve habitus
van ECEC-professionals, die verder moet worden verbeterd tijdens de professionele ontwikkeling.
Voortgezette professionalisering is in feite verplicht geworden en de naleving ervan wordt
rechtstreeks toevertrouwd aan de ECEC-instellingen waarbinnen de professionals actief zijn:
gemeenten en sociale coöperaties voor jonge kinderen; gemeenten en door de staat onderhouden
instellingen (Istituti Comprensivi) voor kleuterleerkrachten.
Er is een aanzienlijke hoeveelheid literatuur die bevestigt dat de onderwijskwaliteit van ECECdiensten nauw verbonden is met de vakbekwaamheid van het personeel en dat de verbetering van de
vakbekwaamheid plaatsvindt via een continu proces. Verder blijkt uit onderzoek dat het aanbieden
van initiële en bijscholing op zich een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde is (OESO,
2012). Uit de CoRe-studie blijkt dat, om de kwaliteit van ECEC-voorzieningen te verbeteren en te
behouden, niet alleen een competente professional vereist is, maar ook een competent systeem dat
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bijdraagt aan de voortdurende professionalisering van personeel met betrekking tot veranderende
maatschappelijke behoeften (Urban et al. , 2012).
Wat deze zaken betreft, zijn er hiaten in het onderzoek geconstateerd, met name met
betrekking tot de inhoud en het aanbod voor professionele ontwikkeling, en met betrekking tot hun
effectieve bijdrage aan het aanpakken van de huidige uitdagingen waarmee ECEC-diensten worden
geconfronteerd (Eurofound, 2015). In de Italiaanse context zet dit direct vraagtekens bij de functie
van pedagogische coördinatoren en hun rol bij het faciliteren van een participatief ontwerp van
initiatieven voor professionele ontwikkeling door de gepercipieerde behoeften van teams van
docenten en docenten te verbinden met doorlopend onderzoek en experimenten, met als doel de
praktijken van ECEC-diensten te verfijnen (Lazzari, Picchio, Musatti, 2013). De Italiaanse casestudy
is bedoeld om deze onderzoekskloof aan te pakken door licht te werpen op hoe dergelijke
verbeteringen kunnen worden bereikt in de context van een samenwerkingsverband tussen ECECaanbieders en universitaire instellingen.

4.1.2 De lokale context: waarom CADIAI in Bologna?
We besloten om de studie in Bologna uit te voeren, in samenwerking met CADIAI, een
educatieve sociale coöperatie die het geïntegreerd systeem al toepast en diensten aanbiedt van 0-6
jaar oud. CADIAI heeft een langdurige samenwerking met UNIBO voor bijscholing voor
professionals en ze waren bereid om te experimenteren met video-opname en video-analyse. Een
andere bijzonderheid van CADIAI is dat de pedagogische coördinatoren in hun diensten een leidende
rol hebben, en dat ze verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van teamtoezicht, professionele
ontwikkeling en het maken van de pedagogische doelen en activiteiten voor hun diensten. CADIAI
had ook een specifieke interesse in inclusie, aangezien haar diensten zich in stedelijke omgevingen
bevinden, die worden gekenmerkt door een groot aantal kinderen met een migratieachtergrond en een
lagere sociale klasse. Binnen de casestudie namen ECEC-professionals van CADIAI de rol van coonderzoekers op zich, aangezien ze zelf de gegevens verzamelden en de video's in hun eigen
omgeving opnamen. De analyse is uitgevoerd met de hulp van het Italiaanse onderzoeksteam, met
bijzondere aandacht voor inclusieve praktijken.

4.2 Methodologie
De methodologische benadering die door het onderzoeksteam is gekozen voor het uitvoeren
van de Italiaanse casestudy is Ricerca-Form-Azione (Balduzzi, Lazzari 2018). De combinatie van
video-analyse en pedagogische begeleiding ondersteunt de kritische reflectie van professionals op de
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praktijk en leidt uiteindelijk tot een meer inclusieve praktijk binnen de ECEC-instellingen (Peeters,
Sharmahd 2014).
De Ricerca-Form-Azione-aanpak - ontwikkeld in de afgelopen tien jaar door een groep
Italiaanse onderwijswetenschappers (Asquini, 2018) - streeft ernaar onderzoek (ricerca) en
professionele ontwikkeling (formazione in servizio) te verbinden door professionals en leraren te
betrekken bij het experimenteren met innovatieve onderwijspraktijken (azione). Het belangrijkste
kenmerk is precies de betrokkenheid van ECEC-professionals als co-onderzoekers die zij aan zij met
academici werken. Ze houden zich bezig met collectieve reflectieprocessen gericht op het genereren
van veranderingen binnen onderwijsinstellingen en voorzieningen, uitgaande van situationele
analyse, samen met gegevensverzameling en interpretatie. Dit leidt tot gezamenlijke planning,
documentatie en evaluatie van experimentele projecten. Gezien het participatieve karakter van het
onderzoeksproces werd bijzondere nadruk gelegd op ethische kwesties om ervoor te zorgen dat de
acties die binnen de projecten worden ondernomen, de intentionaliteit van deelnemers - namelijk
professionals en kinderen - respecteren en bijdragen tot het versterken van hun keuzevrijheid (Mortari
en Mazzoni , 2010).

4.2.1 Research Design: operationele stappen
Het project ontwikkelt zich in drie opeenvolgende fasen. In de eerste fase van het project
werden door de onderzoekers narratieve observaties van kinderen uitgevoerd in interacties met
professionals en leeftijdsgenoten om hen vertrouwd te maken met de dagelijkse ervaringen van
kinderen en volwassenen binnen elke setting (Kalkman, Clark 2017). Field-notes werden door het
onderzoeksteam, voorafgaand aan de ontmoetingen met praktijkmensen waar video-opnames
moesten worden besproken, getranscribeerd en thematisch geanalyseerd. Parallel aan dit proces
werden video-opnames van relevante activiteiten uitgevoerd door teams van professionals in elke
setting. Video's moeten kort zijn (ongeveer 10 minuten duren), zijn gericht op interacties tussen
volwassenen en kinderen en zijn gebaseerd op het initiatief van professionals. In sommige gevallen
filmden professionals hun, in andere gevallen was de pedagogische coördinator van het centrum ook
betrokken bij het filmen (Dienst 1 maakte 10 video's, 7 zijn gebruikt; Dienst 2 maakte 12 video's, 7
zijn gebruikt). Nadat een bepaald aantal videofragmenten waren verzameld, werden er binnen elke
setting twee collectieve bijeenkomsten gehouden om de meest relevante te selecteren, te laten zien
en te bespreken met de onderzoekers.
In de tweede fase van het project werden de geselecteerde videofragmenten bekeken en
gezamenlijk besproken binnen elk team, samen met de onderzoekers (in totaal vier bijeenkomsten).
De rol van onderzoekers tijdens deze bijeenkomsten - waarbij zowel professionals als pedagogische
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coördinatoren betrokken waren - was om het proces te begeleiden van ‘problematisering’ van
geobserveerde situaties, het uitlokken van impliciete veronderstellingen die ten grondslag liggen aan
vastgestelde praktijken en de co-constructie van nieuwe betekenissen die de pedagogische
transformatie begeleiden (Bove, Cescato) te vergemakkelijken. 2013; Bove, 2007).
In de derde fase van het project hebben we follow-up vragenlijsten afgenomen bij alle
professionals die bij het project betrokken waren, met als doel hun standpunt beter te begrijpen over
wat voor soort onderzoeksacties nuttig kunnen zijn om de reflexiviteit en groei van professionals te
vergroten. Uitgaande van de opvattingen en suggesties van de professionals, zal elk team actieonderzoeksplannen uitwerken onder gezamenlijke begeleiding van onderzoekers en pedagogische
coördinatoren om de inclusiviteit van de ECEC-praktijk binnen de betrokken instellingen te
vergroten. Deze laatste stap zal de duurzaamheid van door het project gegenereerde veranderingen
op lange termijn garanderen.

4.2.2 De betrokken professionals
De deelnemers aan de Italiaanse casestudie, uitgevoerd als onderdeel van het TRACKsproject, zijn begeleiders en leraren (totaal aantal: 16) en pedagogische coördinatoren (totaal aantal:
2), geselecteerd uit twee ECEC-diensten in de stad Bologna. De begeleiders en leraren werken in de
twee diensten gedurende een periode variërend van twee tot tien jaar, en de pedagogische
coördinatoren werken tien of meer jaren. De twee diensten bevinden zich in twee verschillende delen
van de stad Bologna: de eerste dienst (Dienst 1) bevindt zich in een midden- en hogere middenklasse
stedelijk gebied, terwijl de tweede (Dienst 2) zich bevindt in een arbeidersklasse stadsgebied, bevolkt
door kwetsbare gezinnen (op vlak van recente migratie, armoede, lagere sociaaleconomische status
en beperkingen).

4.3. Uitgevoerde acties en belangrijkste bevindingen
4.3.1 Eerste fase: Observaties van het onderzoeksteam in de ECEC-voorzieningen
Zoals uiteengezet in het gedeelte over methodologie, zijn observaties gebruikt tijdens het
onderzoeksproces om acties van professionals en initiatieven van kinderen te faciliteren en om de
onderzoekers de mogelijkheid te geven om vertrouwd te raken met de instellingen. Voor de Italiaanse
casestudie zijn observaties binnen de CADIAI-services gebruikt om gegevens te trianguleren die zijn
verzameld via de video-opnames van professionals (Guba & Lincoln, 2005). We bekijken de thema's
die naar voren kwamen uit de observaties uitgevoerd in de twee beoogde ECEC-instellingen, voor de
leeftijdsgroepen van 1-2 jaar en 3-6 jaar oud. Dergelijke thema's zijn ook besproken tijdens de tweede
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fase van het onderzoeksproces, zijnde de teamgesprekken op basis van de videofragmenten of de
focusgroepen met de professionals.
Voor de leeftijdsgroep van 1-2-jarigen was het meest terugkerende thema: aandacht voor
verbale en non-verbale interacties met niet-Italiaans sprekende kinderen. De onderzoeksgroep heeft
benadrukt dat het voor professionals belangrijk is om hun aandacht bij alle kinderen te houden, met
bijzondere aandacht voor de antwoorden op de vragen van kinderen, hoe ze ernaar moeten kijken en
hoe ze met hun verbale en non-verbale interacties moeten omgaan. De onderzoeksgroep heeft ook
opgemerkt dat het voor professionals van belang is om kinderen te helpen bij het respecteren van
wachttijden en communicatie (om beurten). Er zijn ook kritieke incidenten in vrije speelmomenten
opgemerkt, waarbij professionals soms een normatieve / individuele benadering van het gedrag van
kinderen prefereerden in plaats van co-constructieve strategieën aan te nemen die kinderen
instrumenten konden bieden om het conflict autonoom te beheersen (bijvoorbeeld wanneer twee
kinderen vechten om hetzelfde speelgoed).
Voor de leeftijdsgroep van 2-3-jarigen was een van de belangrijkste thema's het al dan niet
betrekken van kinderen bij gestructureerde activiteiten. Het team heeft vastgesteld dat professionals
aandacht moeten besteden aan het opzetten van de educatieve omgeving en het faciliteren van
oefeningen tijdens vrij spel en gestructureerde speeltijd. Het onderzoeksteam heeft geconstateerd dat
vrij spel slechts af en toe wordt gebruikt als een opzettelijke ruimte om de ontwikkeling van
opkomende communicatie- en interactiecompetenties van kinderen te ondersteunen: in deze zin leek
de rol van opvoeders tijdens vrij spel meer verbonden te zijn met supervisie dan met educatieve
facilitering en bemiddeling bij initiatieven van kinderen.

Omgaan met de (non-)verbale interacties van kinderen
Aandacht besteden aan verbale en non-verbale interacties van kinderen tijdens zowel vrij
spel als gestructureerde activiteiten is een van de meest terugkerende thema's uit de observaties. Het
onderzoeksteam was getuige van het feit dat de begeleiders tijdens dagelijkse interacties meer
mondeling met elkaar communiceerden en meer gedetailleerde instructies gaven aan kinderen van
wie de moedertaal Italiaans is. Een voorbeeld van dergelijke kritieke gevallen wordt hieronder
beschreven, zoals gerapporteerd in het observatiedagboek van een onderzoeker:
Y. en B., beiden met een migratieachtergrond, zitten samen met de andere drie
kinderen en de opvoeder aan tafel en leiden een speeldeeg-activiteit. Y. zit naast de
opvoeder, terwijl B. voor haar zit. Alle kinderen zijn nauw betrokken bij de activiteit
en gebruiken verschillende gereedschappen om het speeldeeg te manipuleren
(vormen, deegrollen, messen). De opvoeder leidt de activiteit: ze beschrijft
mondeling aan de kinderen hoe het speeldeeg kan worden gemanipuleerd en probeert
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kinderen te stimuleren haar te vertellen welke vormen ze creëren. Haar aandacht is
vooral gericht op T., de jongste peuter van de groep, wiens taal (Italiaans als
moedertaal) in opkomst is: 'Wat heb je gemaakt, een bal? Vertel het me met je stem!’
Ze wacht een paar seconden op zijn antwoord totdat het kind het woord herhaalt. Y.
en B., wiens moedertaal niet Italiaans is, zijn minder aanwezig in verbale
uitwisselingen met de opvoeder, hoewel ze diep betrokken zijn bij de activiteit en
intensief de acties van de opvoeders en leeftijdsgenoten observeren (in tegenstelling
tot andere kinderen wier aandacht meestal is gericht op de opvoeder). B. trekt de
aandacht van de opvoeder door een geluid te maken en de opvoeder vraagt haar:
'Wat wil je me vertellen B.?' B. staat op het punt een woord uit te spreken wanneer
de aandacht van de opvoeder wordt opgevangen door G. die haar luid roept: 'Kijk,
ik heb een slang gemaakt!' ”(Observatie 2_Jan29_2019)

Het gebrek aan bewustzijn van taal- en lichaamsinteracties tussen de begeleider en de peuter,
en van de intentie van kinderen, kan negatieve gevolgen hebben voor de manier waarop kinderen hun
taal ontwikkelen, hun vermogen om vragen te stellen en hulp te zoeken. Door de verbale en nonverbale interacties die in het bovenstaande fragment worden weergegeven, besteden professionals
onbedoeld minder aandacht aan opkomende tweetalige kinderen: als gevolg daarvan bieden ze deze
kinderen minder mogelijkheden voor interacties in vergelijking met andere kinderen van wie de
Italiaanse taal ook opkomt als hun moedertaal. Taal is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de
meest geladen en polariserende culturele praktijken van migranten: als zodanig is het een hulpmiddel
geworden voor begeleiders en leraren om inclusie of liever sociale en educatieve uitsluiting tot stand
te brengen (Peleman, Vandenbroeck & Van Avermaet 2020). Daarom is het van cruciaal belang om
het

bewustzijn

van

leerkrachten

te

vergroten

over

hoe

dergelijke

onbedoelde

uitsluitingsmechanismen kunnen worden tegengegaan door meer aandacht en steun te geven aan
opkomende tweetalige kinderen.

Betrokkenheid (of gebrek aan) van de kinderen in de activiteiten
Tijdens het observatieproces concentreerde het onderzoeksteam zich ook op ‘focus’ en
‘nabijheid’ bij het betrekken van kinderen die tijdens gestructureerde activiteiten de aandacht zouden
kunnen verliezen. Parallel aan gestructureerde groepsactiviteiten vindt vrij spel ook plaats vanuit
initiatieven van kinderen. Er is echter opgemerkt dat dit laatste vooral wordt gezien als een perifere
activiteit die doorgaans niet volledig wordt benut voor de socialisatie, het leren en de taalontwikkeling
van kinderen. Het onderstaande fragment biedt een interessant voorbeeld voor dit argument:
“Drie kinderen spelen in de keukenhoek en proberen met mij in contact te komen
[Onderzoeker2], ze bieden me iets te eten aan en doen alsof ze koffie zetten. A. [met
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een migratieachtergrond] doet verschillende pogingen om deel te nemen aan hun
spel door middel van non-verbale communicatie (observeren, dicht bij de tafel
komen), maar meerdere keren vertellen de spelende kinderen in de keukenhoek hem
dat hij het speelgoedbestek niet mag aanraken. Als A. het koffiezetapparaat neemt,
waarmee M. speelde om haar aandacht te trekken, ontstaat er een conflict. De
opvoeder vraagt A. en M. "Wat gebeurt hier?", Zonder op het antwoord te wachten,
gaat ze onmiddellijk verder met de vraag: "Ik heb het niet gezien, wie had er eerst
het koffiezetapparaat?". A. kijkt naar de opvoeder en laat het koffiezetapparaat op
tafel staan, waarna hij weggaat met twee kleine kopjes in zijn handen. Vervolgens
vertelt de opvoeder hem herhaaldelijk (vanop afstand) dat de kopjes in de keuken
moeten blijven, ze mogen niet worden meegenomen. A. blijft met de bekers door het
klaslokaal dwalen, alsof hij op zoek was naar iemand om mee te spelen, maar de drie
andere kinderen in de kamer zijn bezig met individueel spel […]. Op dit punt begint
A. zelfstandig te spelen met een zachte constructie en laat de bekers naast hem op de
grond liggen. Dan pakt de opvoeder de bekers van de vloer en brengt ze, zonder
interactie met A., terug naar de keuken.' (Observatie1, 22 januari 2019)

De hierboven beschreven scène laat zien dat er behoefte is aan een meer intentionele
educatieve bemiddeling van door kinderen geïnitieerd spel, met als doel het 'geven van stem' aan nonverbale communicatie-initiatieven van kinderen en het ondersteunen van peer-peer relaties binnen de
groep door middel van begeleide participatie (Picchio & Mayer , 2019). Dit is het geval voor kinderen
met een migratieachtergrond die vaak aan de kant worden gelaten wanneer een groep kinderen
betrokken is bij leeractiviteiten door volwassenen.
Al deze thema's die naar voren kwamen uit de observaties zijn gezamenlijk besproken tijdens
de focusgroepen en videoprojecties met professionals en pedagogische coördinatoren van de twee
betrokken diensten. In het volgende deel beschrijven we de voordelen van video-analyse om feedback
te geven aan professionals over de thema's die zijn vastgelegd in de video's die ze hebben opgenomen.

4.3.2 Tweede fase: teamgesprekken op basis van beelden
Na de observatieperiode door het onderzoeksteam werden focusgroepen en teamgesprekken op
basis van videofragmenten met praktijkmensen van de twee betrokken diensten gehouden. De
gesprekken (twee per dienst voor in totaal vier focusgroepen) werden georganiseerd door
onderzoekers en pedagogische coördinatoren, zodra de professionals tevreden waren met het
verzamelde videomateriaal. Het is belangrijk op te merken dat het onderzoeksteam zich niet heeft
bemoeid met het besluitvormingsproces over te delen video's. De professionals en pedagogische
coördinatoren kozen de video's die voor hen belangrijk waren, in overeenstemming met de algemene
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doelstellingen van het project. Dit proces gaf professionals de kracht om doelgericht te zijn in hun
reflecties op de meest relevante praktijken (zie Tobin & Davidson, 1990).
Hier focussen we op twee van de thema's uit de discussies met professionals, na de collectieve
analyse van twee video's. Het eerste thema richt zich op het inclusief maken van ECEC-praktijken
door te focussen op de onuitgesproken intenties van kinderen. Het tweede thema richt zich op hoe de
meervoudige identiteiten van kinderen kunnen worden gelegitimeerd en bevorderd door bemiddeling
van volwassenen, waarbij het proces van co-creatie van collectieve betekenissen binnen
kindergroepen wordt begeleid. Deze thema's zijn onlosmakelijk verbonden met enkele van de thema's
die naar voren kwamen uit de observaties. Daarom werden ze allemaal besproken tijdens de
focusgroepen, waarbij het onderzoeksteam vertelde wat ze in de settings hadden gezien. We
vermelden ook enkele citaten van professionals tijdens drie verschillende momenten van de videoanalyse: na de eerste screening, na de tweede screening en na een derde screening. Het verzamelen
van indrukken van professionals na het meerdere keren bekijken van de video's en het gezamenlijk
bespreken met hun collega's en onderzoeksteam, ondersteunde hun inzicht wat betreft de verandering
in hun eigen houding ten opzichte van kinderen en hun eigen impliciete vooroordelen (Tobin,
Mantovani, Bove, 2008; Bove & Mantovani, 2015).

Van de rand naar het centrum: onuitgesproken intentionaliteit van kinderen zichtbaar maken
De eerste gekozen video werd opgenomen door een professional tijdens een sensorische
activiteit gepland voor kinderen van 1-2 jaar oud. De video toont een van de opvoeders van deze
leeftijdsgroep die vier kinderen meeneemt naar de sensorische kamer, om deel te nemen aan de
‘natuurworkshop’ die ze voor hen heeft gepland. Met de ene hand houdt hij de hand van een kind met
een migratieachtergrond vast en met de andere de hand van de jongste peuter van de groep, die nog
niet goed loopt. De video legt de interacties van de kinderen met de natuurlijke ongestructureerde
materialen vast, evenals de interacties tussen de kinderen en de opvoeder. Volgens de professionals
is de sensorische ruimte ontworpen voor kleinere kinderen die nog niet klaar zijn voor symbolisch
spel.
Professionals deelden deze specifieke video met het onderzoeksteam omdat ze, gezien de jonge
leeftijd van de kinderen, de noodzaak voelden om activiteiten in de sensorische ruimte te structureren
om te voorkomen dat kinderen blijven ronddwalen. Het overkoepelende doel van de gefilmde
activiteit was dus de poging om een gestructureerde activiteit te organiseren om een zintuiglijk
voetpad in de kamer te ervaren. Het teamgesprek had betrekking op belangrijke thema's, zoals de
beeldvorming van de interacties van kinderen met objecten en hun leeftijdsgenoten, hoe vrij de
kinderen zijn om zich te uiten in de zintuiglijke ruimte en wat het voor een peuter betekent om deel
te nemen aan een activiteit. De video werd meerdere malen bekeken en het gesprek concentreerde
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zich op hoe de aandacht van professionals meer gericht was op de structurering van de activiteit zelf,
in plaats van op de intentionaliteit van kinderen in het gebruik van de ruimte en materialen. Dit kan
bijdragen tot het versterken van de vooroordelen van professionals rond wie wel en niet meedoet, en
het koppelen van bepaalde individuele kenmerken (dat wil zeggen van een migratieachtergrond, in
een eerdere ontwikkelingsfase) aan het gebrek aan deelname aan een gestructureerde activiteit. Dit
teamgesprek was nuttig om de houding en overtuigingen van professionals over bepaalde kinderen
aan te pakken en hen te helpen hun benadering van de intentionaliteit van kinderen te wijzigen.
Het volgende fragment biedt een voorbeeld van een teamgesprek met de professionals. Het
onderzoeksteam leidde de reflectie door de professionals te vragen waarom ze ervoor kozen om deze
video te laten zien. De opvoeder (voortaan Opvoeder 2), die de video aan het opnemen was, voerde
aan:
“De zintuiglijke workshop en alle andere grove en fijn-motorische activiteiten
worden meestal op die jonge leeftijd gebruikt bij kinderen. Heel vaak laten we de
kinderen de materialen zelf verkennen en na de sessie halen we alle materialen eruit.
Dus hebben we deze video opgenomen, in deze specifieke workshop, omdat we
wilden laten zien wat er gebeurt als de activiteiten en de speeltijd wat meer
gestructureerd zijn, vooral voor zeer jonge kinderen. Het doel was dus echt om
kinderen meer gestructureerde begeleiding te geven bij het benaderen van de
materialen, vooral gezien het feit dat ze klein zijn en hun aandachtsspanne niet lang
is. Er is F., die erg klein is en altijd moet worden ondersteund bij de activiteit omdat
hij de dingen niet zelf lijkt te kunnen doen, en hij heeft niet veel interactie met andere
kinderen. " (Opvoeder 2_ Dienst 1)

De video is opgenomen om te laten zien hoe meer gestructureerde activiteiten met diverse
kinderen van 1-2 jaar eruit kunnen zien, in plaats van de peuters altijd vrij te laten spelen in de ruimte.
Het lijkt bijzonder interessant hoe Opvoeder 2 praat over de beperkte aandachtsspanne voor kinderen
in deze groep, maar het kind met migratieachtergrond onmiddellijk uitkiest en zijn gebrek aan
aandacht, behoefte aan ondersteuning en onafhankelijke attitudes bijna net zo problematisch
beschrijft. Een dergelijke mening leek te worden gedeeld, althans aanvankelijk door de rest van de
professionals in de focusgroep, en Opvoeder 2 zette haar discussie voort met nadruk op de
leeftijdsverschillen van de kinderen in de interactie die is opgenomen op video en hoe deze - samen
met culturele verschillen - impact heeft op de manier waarop F. met elkaar omgaat. Ze bevestigde
met name dat:
“Er zijn een paar kinderen die ouder zijn en twee jonger. De eerste twee nemen deel
[volgen het zintuiglijke voetpad], en ze hebben interactie, de andere twee M. [het
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jongste kind van de groep] en F. [het kind met migratieachtergrond] lijken niet [deel
te nemen] ... [het is] alsof ze in hun eigen wereld zijn, ze willen geen activiteiten
ondernemen. F. doet altijd iets anders. Hij heeft geen interactie." (Opvoeder 2, Dienst
1)

Het citaat van Opvoeder 2 onthult een zekere vooringenomenheid jegens beide kinderen uit
een andere cultuur - van wie de ouders thuis verschillende talen spreken en die daarom verward
kunnen zijn bij het volgen van instructies in het Italiaans - en kinderen die zich in een vroeger
ontwikkelingsstadium bevinden (jongere kinderen in de groep). Ze lijkt het probleem te
problematiseren dat de twee kinderen in kwestie onafhankelijk zijn en niet altijd een bepaald soort
interactie willen aangaan, wat in de ogen van Opvoeder 2 past bij de norm. Zo blijft de intentionaliteit
van kinderen die, in het videofragment, een gedeelde interesse toonden voor het verkennen en
balanceren van een gebogen houten blok dat op de grond was achtergebleven, onopgemerkt terwijl
professionals vooraf bepaalde verwachtingen hebben over hoe inclusieve interacties er moeten
uitzien.
Door dezelfde video te bekijken, een tweede en een derde keer, en na de collectieve
discussies met alle professionals, pedagogische coördinatoren en onderzoekers, leek het alsof de
voorkeuren van de professionals naar de niet-deelname van F. en M. aan de activiteit geleidelijk
begon af te breken. Na de tweede projectie zei docent 3:
"Ik denk dat F. altijd aanwezig is in de activiteit, maar ik voel dat hij in zijn eigen
dimensie zit." (Opvoeder 3, Dienst 1)

Nogmaals, deze kijk op kinderen als zijnde onafhankelijk, het manifesteren van hun eigen
intentie, lijkt als problematisch te worden ervaren en hun intenties worden in de context van de groep
gedevalueerd. Opvoeder 2 blijft het ermee eens:
"Ja, ik zie de interactie tussen kinderen niet, ik zie de interesse in hetzelfde object"
(Opvoeder 2, Dienst 1)

De enige beoefenaar die het daar niet mee eens was, was Opvoeder 5, die zei:
"Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat F. en M. zich veilig en comfortabel voelen
in deze ruimtes. Ik denk dat ze wel interactie hebben ...” (Opvoeder 5, Dienst 1).

Na de derde vertoning van de video versterkt Opvoeder 5 haar mening over de positieve en
comfortabele interacties van alle kinderen, met respect voor hun verschillen:
"Soms zie je de positieve dingen of acties niet als je bezig bent met het uitvoeren
van een activiteit ... Als je naar de video's kijkt, doet F. eigenlijk wat positieve
dingen, probeert het materiaal en dergelijke uit." (Opvoeder 5, Dienst 1)
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Deze spanningen in het gesprek worden gegenereerd door specifieke videofragmenten. Dit
benadrukt hoe videoanalyse een krachtig hulpmiddel kan zijn om professionals bewust te maken van
de verschillende benaderingen van kinderen bij interacties, en om collectief na te denken over de
intentie van kinderen. Bovendien zijn video-opname en video-analyse buitengewoon nuttig om
gefundeerde feedback te geven aan professionals, die zich vaak niet bewust zijn van de effecten van
routineuze praktijken.
‘Lezen’ als een praktijk van inclusie: diversiteit promoten en identiteiten legitimeren
Professionals in de twee diensten hebben grote belangstelling getoond voor het gebruik van
video's om leesactiviteiten op te nemen, vooral bij kinderen uit oudere leeftijdsgroepen. Tijdens de
teamgesprekken deelden professionals dat lezen een activiteit is die een centraal onderdeel vormt van
de dagelijkse routine en die zelfs meerdere keren per dag wordt gedaan. Lezen wordt met name
gebruikt in de dienst en in de klas met een groot aantal kinderen met een migratieachtergrond om hen
te helpen bij de Italiaanse taalvaardigheid. Voor deze tekst willen we de analyse rapporteren van een
video waarin een leesactiviteit wordt gefilmd met kinderen van 3-6 jaar, waarbij het doel niet alleen
taalontwikkeling was, maar ook diversiteit en inclusie via identificatie van kinderen met de
personages van het boek in kwestie, getiteld ‘Kinderen van de Wereld'.
De video begint met Opvoeder 1 in het midden van een schijnbaar goed gevormde cirkel
van zes kinderen. Ze begon met het delen en praten over de illustratie van de boekomslag en las de
titel hardop voor aan de kinderen. Soms onderbreekt ze de beschrijving om de kinderen te herinneren
aan de regels van de leestijd, en ze zorgt ervoor dat iedereen luistert en gaat zitten, zodat alle kinderen
kunnen zien. De kinderen lijken erg enthousiast over dit boek en de leesactiviteit. Ze begonnen
enthousiast naar de boekomslag te wijzen en erkenden dat de personages op hen lijken. Een dergelijke
identificatie maakt ze gedurende de hele lengte van het verhaal zeer betrokken. Tijdens de discussie
na de videoprojectie vertelde de onderzoeker Opvoeder 1 waarom ze besloten die specifieke activiteit
op te nemen. Ze verklaarde:
"Dit is een activiteit die we elke dag met kinderen doen. Het is interessant voor ons
om te zien en te analyseren hoe kinderen reageren en hoe het wordt uitgevoerd. Dit
is een activiteit die we zelfs meer dan eens per dag doen. Ik denk dat, als we lezen,
we geen diepgaande kijk hebben op kinderen, omdat we druk bezig zijn met lezen
of ervoor zorgen dat ze aandachtig zijn en luisteren. We missen dus veel dingen die
via video kunnen worden vastgelegd. Dit helpt mij om na te denken over hoe een
praktijk inclusief kan zijn, en het doel van de activiteit was nadenken over diversiteit,
het onderhouden van een dialoog met het boek en met de kinderen.” (Opvoeder 1,
Dienst 1)
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Opvoeder 1 legt de nadruk op hoe video-opname en video-analyse nuttige middelen kunnen
zijn om feedback te geven op een routineuze praktijk, zoals lezen. Video kan worden gebruikt om
een inclusieve omgeving te creëren, taalontwikkeling te bevorderen, maar ook om belangrijke
kwesties aan te pakken zoals diversiteit. Vanaf het begin van de discussie laat Opvoeder 1 een diep
begrip zien van het belang van video voor haar ontwikkeling als professional in haar ECEC-setting,
omdat ze erkent dat video het potentieel heeft om te begrijpen wat professionals niet kunnen
vastleggen terwijl ze direct bij de interactie met kinderen betrokken zijn. Het kan professionals inzicht
geven in interacties die mogelijk onopgemerkt blijven en die ertoe kunnen leiden dat kinderen hun
gedrag en houding veranderen, omdat ze het gevoel hebben dat ze onvoldoende aandacht krijgen
(Tobin, Mantovani, Bove, 2008).
De preoccupatie van Opvoeder 1 met het uitvoeren van de leesactiviteit, terwijl ze op de
hoogte was van de interactie en intenties van de kinderen, werd druk besproken tijdens de focusgroep.
Met de aanwijzingen van de onderzoekers begrepen de opvoeders dat videoanalyse professionals kan
helpen, niet alleen om aandacht te besteden aan de intentie van kinderen, maar ook om na te denken
over het doel van de activiteit: zoals in het hierboven beschreven geval, vergroot het lezen van een
boek over verschillen de dialoog over verschil. Video-analyse hielp professionals in dit geval ook om
te begrijpen hoe ze de betrokkenheid en interventies van kinderen in evenwicht konden brengen met
het daadwerkelijk lezen van het verhaal. Tijdens de focusgroep werd aandacht besteed aan hoe video
reflecties van professionals opriep over hoe iedereen 'het woord' te geven en om te proberen actief
naar de kinderen te luisteren.
Ten slotte heeft een andere belangrijke kwestie die door de professionals is besproken,
betrekking op hoe gefilmde leesactiviteiten professionals hebben geholpen te begrijpen wat ze beter
kunnen doen om de taalvaardigheid van kinderen verder te ontwikkelen, en tegelijkertijd inclusieve
praktijken uit te voeren. De pedagogisch coördinator van Dienst 1 spreekt hierover heel duidelijk:
“Toen we begonnen met het opnemen van video's, was ons belangrijkste doel ons te
concentreren op acties die onze praktijken met betrekking tot het leren van talen
beter zouden maken. In een van onze klaslokalen hebben we 99% kinderen met een
migratieachtergrond die Italiaans moeten leren om te kunnen slagen op de
basisschool. Dus, video-opname en video-analyse hielpen ons te begrijpen wat we
beter kunnen doen in onze praktijk voor het onderwijzen van Italiaans, maar ook [...]
focussen, niet alleen op onze houding, maar ook op de intentie en interactie van de
kinderen ". (Pedagogische coördinator 1, Dienst 1)

Dit verslag toont het potentieel van het gebruik van video-analyse als een instrument om
pedagogische begeleiding te bieden aan professionals, wat hen kan helpen bij hun professionele
ontwikkeling. Het verslag laat zien hoe vruchtbare discussies worden gevoerd tussen de opvoeders
24

en andere professionals en hoe het hen helpt bij het (her)denken van hun routineuze praktijken. Zoals
Tobin en Davidson (1990) beweren, is het niet zozeer de video op zich die belangrijk is, maar het
discours dat eromheen wordt gevoerd.

4.3.3 Derde fase: follow-up vragenlijsten
Na de focusgroepen hebben we follow-up vragenlijsten afgenomen bij alle professionals die bij
het project betrokken waren, met als doel een beter begrip te krijgen van hun ervaringen en
standpunten over het video-coachingproces.
Deze vragenlijsten bestonden uit drie open vragen. De vragen waren bedoeld om te begrijpen
welke aspecten van deze methodologie een kans voor groei betekenen en welke een mogelijk
problematisch probleem vormen. De derde vraag was met name bedoeld om aan te geven welke
elementen essentieel zijn om van videocoaching een methodologie te maken die hun groei en
professionele reflexiviteit bevorderde.
Het belangrijkste doel van deze projectfase was om de belangrijkste succesfactoren te
capteren door te focussen op de gevoelens en suggesties van professionals om het project zelf te
verbeteren.
Resultaten van de vragenlijsten
De belangrijkste thema's die uit de antwoorden van professionals kwamen op vraag 1
(‘Terugkijkend op de manier waarop videocoaching in het project werd geïmplementeerd, wat vond
u het nuttigst voor uw professionele groei?’) houden verband met de nuttige dimensie van
professionele groei. De professionals benadrukten de positieve dimensies van video-coaching door
uit te gaan van hun eigen ervaring met het project. Allereerst onderstreepten ze de waarde van het
beoordelen en analyseren van het gedrag en de reacties van professionals wat hun kritische reflecties
kan faciliteren. Ten tweede wezen ze erop dat ze zich als professionals meer betrokken voelden omdat
het bekijken van video's hen helpt bij het in vraag stellen van hun eigen praktijk. Ten derde
benadrukten ze de waarde van collectieve reflectie op de acties ter verbetering van het bewustzijn en
professionele groei. Bij het beantwoorden van de eerste vraag stelden enkele opvoeders:
"Op dit moment zijn de sterke punten: meedoen als professionals, nieuwe inzichten
opdoen van de werkgroep [collega's], de manier waarop de groep naar de situatie
kijkt delen, een gemeenschappelijke manier van handelen vinden in de dagelijkse
praktijk." (opvoeder van ECEC-dienst)
"Toen ik mezelf vaker zag, kreeg ik de gelegenheid om vragen te stellen over mijn
houding ten opzichte van kinderen." (opvoeder van ECEC-dienst)
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"Door de video's binnen de werkgroep te bekijken, kun je kritische kwesties onder
de aandacht brengen en positieve aspecten stellen je in staat om na te denken over
en betrokken te raken bij je educatieve acties in de context van de kinderkamer, je
te helpen bij je houding ten opzichte van kinderen.” (opvoeder van ECEC-dienst).
“Door jezelf te kunnen observeren terwijl ik met kinderen omga, kan ik gedrag en
houdingen opmerken waarvan ik me niet volledig bewust ben; het kunnen
beoordelen van een situatie maakt het mogelijk om de verschillende niveaus van
wat er gebeurt te lezen, van macro tot micro, tot het detail dat het risico weg te
glijden in het dagelijks leven; door situaties in groepen opnieuw te lezen, met
mensen met wie je dagelijks werkt (en jaar na jaar), kun je de acties van collega's
beter kennen en begrijpen. ” (opvoeder van ECEC-dienst)

De belangrijkste thema’s bij vraag 2 (‘Wat waren in uw ervaringen de kritieke problemen en
moeilijkheden die u tegenkwam bij het gebruik van video's?’) houden verband met kritische kwesties
en problemen die zich tijdens het project voordeden. Professionals benadrukten met name de
technische problemen in verband met de audio- en videokwaliteit, tijd en beschikbaarheid en soms
het grote aantal kinderen. Sommigen wezen ook op het probleem van spontaniteit voor de camera,
nauw verwant aan de 'faalangst' en aan de angst voor het oordeel van anderen. De meeste antwoorden
op vraag 2 werden door hen gepresenteerd in een 'lijst'-indeling:
“De aandacht van de kinderen voor de camera, weinig spontaniteit, faalangst, gebrek
aan mensen om te filmen.” (opvoeder van ECEC-dienst)
"Kritische problemen op praktisch niveau: wie maakt de video, met welke tools."
(leerkracht ECEC-dienst)
"Gebrek aan spontaniteit bij de kinderen en de opvoeder, organisatorische
moeilijkheden." (opvoeder van ECEC-dienst)
“Technische problemen: wat ik in een frame krijg en wat ik kan verliezen (bv.
blikken of context); audio en stem ontbreken; (...) een eerste schaamte; aandacht
voor de oordeelsdimensie die in sommige groepen of met enkele collega's kan
worden gecreëerd.” (opvoeder van ECEC-dienst)

Het belangrijkste thema uit vraag 3 (‘Om te blijven werken met de video-coachingmethodiek
in uw dienst, wat voor soort ondersteuning denkt u dat nodig zou zijn?’) hangt samen met de
ondersteuning waarvan de professionals denken dat ze nuttig zijn om deze methodologie te
blijven gebruiken. Professionals vroegen met name om meer collectieve momenten om samen te
kunnen reflecteren, om zo het opnieuw construeren van een bepaald fenomeen door de verschillende
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betekenissen die uit het team naar voren kwamen te verkennen. Meer tijd hebben om dieper in te gaan
op één fenomeen, zou de professionals kunnen helpen om hun intentionaliteit te heroverwegen en
hun kijk op kinderen te veranderen. Tijdens het reflectieproces begrepen professionals en
pedagogische coördinatoren de waarde van video-coaching bij het ondersteunen van professionele
groei. Om deze reden vroegen ze om systematische en geplande vergaderingen te houden waar ze
samen konden discussiëren.
Ze benadrukten ook de waarde van passende technische ondersteuning om de kwaliteit van
video-opnamen te verbeteren. De kwaliteit van een video kan van invloed zijn op het reflectieproces.
Als de kwaliteit van de audio of het beeld niet goed genoeg is, kunnen professionals problemen
hebben bij het analyseren van de situaties. Bij het beantwoorden van de derde vraag stelden sommige
opvoeders dat:
“Het is nodig om goede videoapparatuur te hebben, om de aanwezigheid van
professionals bij de gefilmde activiteiten te hebben zodat de gesprekken een
wederkerig effect hebben. We hebben nood aan geplande momenten om de video's
te kunnen bekijken en erover te reflecteren op meerdere niveaus. Een eerste visie op
de video's in een kleinere groep en een tweede visie in een uitgebreide groep samen
met de pedagogische coördinator.” (opvoeder van ECEC-dienst)
“Om verder te werken met deze methodologie zou het handig zijn als je een
videocamera hebt met een goede resolutie en een uitstekende audio. Het is zeker
nodig om in de mogelijkheid te zijn de video's in groepen te bekijken waarin je ze
met collega's kunt bespreken.” (opvoeder van ECEC-dienst)
"Ik denk dat, om door te kunnen gaan met deze methodologie, een zeker
doorzettingsvermogen nodig is bij het plannen van de vergaderingen zodat deze
aanpak steeds gewoner wordt." (opvoeder van ECEC-dienst)
"Naast een tool die geschikt is voor video-opnamen, is het nodig om meer
discussiemomenten te hebben om samen de opgenomen situaties te bekijken en
erover na te denken, om zo acties uit te voeren [die] beter passen bij de groeiende
behoeften van kinderen." (opvoeder van ECEC-dienst)

De antwoorden en discussies van de docenten hielpen ons om ons te concentreren op de
dimensies die de professionals cruciaal vonden om de groei van de dienst zelf en van alle betrokken
professionals te verzekeren. Die dimensies vormen de kern van de belangrijkste succesfactoren die
we in de volgende paragraaf illustreren.
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4.4 Reflecties over uitdagingen en kansen in het gebruik van videocoaching: succesfactoren
De Italiaanse casestudie probeerde de voordelen aan te tonen van teamgesprekken op basis
van videofragmenten als krachtige instrument om de professionele groei van leerkrachten in diensten
te ondersteunen, door middel van collectieve reflectie en pedagogische begeleiding. Videocoaching
kan professionals helpen bij het herformuleren van hun educatieve doelstellingen en bij het vinden
van mogelijke manieren om zich te concentreren op de behoeften van kinderen en deze af te stemmen
op hun intenties. Daarnaast helpt video-coaching bij het identificeren van specifieke momenten
waarop de intentionaliteit van de opvoeders boven die van de kinderen gaat. Videocoaching en
teamgesprekken kunnen het paradigma van het bijscholing van professionals veranderen, en het
belooft een hulpmiddel te worden voor het documenteren van de praktijken van professionals met
betrekking tot diversiteit en tot interacties tussen volwassenen en kinderen (Cescato), Bove & Braga,
2015). Het belooft ook een krachtig documentatietool te worden voor ECEC-diensten. In die zin kan
video-coaching pedagogisch relevant zijn wanneer het een nuttig hulpmiddel wordt voor het opnieuw
ontwerpen en heroverwegen van dagelijkse praktijken.
In dit deel van de Italiaanse casestudie zullen we ons concentreren op de belangrijkste succesfactoren,
namelijk die dimensies en acties die het project in staat stelden de professionele groei en inclusieve
praktijken van professionals en instellingen te bevorderen.

Voorbereidende vorming voor alle betrokken professionals (pedagogisch coördinatoren, begeleiders
en leerkrachten).
Deze voorbereidende, initiële vorming met alle professionals die aan het project deelnemen
(twee bijeenkomsten, één met de pedagogische coördinator en één met begeleiders/leerkrachten,
gevolgd door drie vervolgbijeenkomsten tussen onderzoeker en pedagogische coördinatoren) was
bedoeld om het bewustzijn van alle professionals figuren te vergroten die betrokken bij het gebruik
van video-coaching. Het doel van deze voorbereidende fase was om een gemeenschappelijke basis te
creëren op het gebied van gezamenlijk geconstrueerde doelstellingen, gedeelde waarden en
wederzijds respect. Dit droeg bij tot het vergroten van het gevoel van vertrouwen en veiligheid van
professionals binnen de groep, zoals blijkt uit hun bereidheid om in groepen te werken en door hun
openheid om de routineuze praktijken in twijfel te trekken en uit te dagen.

Rol van de pedagogisch coördinatoren.
De bemiddelingsrol van de pedagogische coördinatoren is cruciaal geweest in elke fase van het
project. De pedagogisch coördinator is in feite de persoon die continuïteit kan geven aan het 'externe
standpunt' van de onderzoeker en het 'interne standpunt' van de professional. Door deze voortdurende
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bemiddelingsactiviteit werd de rol van pedagogisch coördinator doorslaggevend bij het ondersteunen
van de veranderingen en de groei van alle betrokken professionals. Haar/zijn bemiddelingsactiviteit
is niet beperkt tot het garanderen van continuïteit tussen 'externe' en 'interne' instanties, maar houdt
ook verband met de professionele competentie om een' tijdelijke continuïteit' te geven, rekening
houdend met de geschiedenis van de dienst (de verleden), de uitdagingen die het dagelijkse leven (het
heden) kenmerken en de richtingen van groei en verbetering (de toekomst).

Tijd en ruimte voor reflectie op de videogegevens.
Een ander aspect dat ook naar voren kwam uit de resultaten van de vervolgvragenlijsten, en een
van de elementen die het succes van video-coaching verzekeren, is de mogelijkheid om de nodige
tijd te hebben om aan deze activiteit te wijden. De betrokken professionals benadrukten hoe nuttig
het zou zijn om dit soort werk systematisch in te plannen, te analyseren, dezelfde video meerdere
keren te bekijken en de mogelijkheid te hebben om erover na te denken. Professionals benadrukten
ook de waarde van collectieve reflectie onder collega's.
Door video's te bekijken als team kunnen verschillende standpunten over praktijken worden
gegenereerd en ontstaan er nieuwe perspectieven voor dialoog, wederzijds onenigheid en debat tussen
professionals waar de zoektocht naar betekenis open wordt gehouden. Zoals Brennan (2009)
opmerkte, wordt het hebben van een stuk materiaal dat 'een direct beeld geeft van wat er gebeurt dat
beschikbaar is voor herhaling, herbeleving en reflectie' door professionals gezien als een voordeel
voor alle betrokkenen (Hayward & McKinnon, 2013).

Tools bruikbaar voor de begeleider van de videocoachingssessies om zo effectief een reflectie-aanpak
te stimuleren bij het analyseren van de videogegevens (i.e. toolbox).
Deze tools kunnen de betrokken professionals helpen om nieuwe manieren van lezen en
interpreteren van situaties te gebruiken. Ze kunnen helpen na te denken over de verschillende
mogelijke handelingen in vergelijking met hun vroegere praktijk. Het doel is om de aandacht van de
professionals te vestigen op kinderen, op hun intentie (die niet altijd die van volwassenen
weerspiegelt) en op hun verschillende manieren van communiceren. De belangrijkste doelen van deze
tools zijn dat ze eenvoudig toe te passen zijn, aanpasbaar zijn aan de specificiteit van elke context en
bruikbaar zijn door zowel de pedagogische coördinator als de opvoeders. In de Italiaanse casestudie
gebruikten we verschillende tools binnen de verschillende fasen van het project (zie Toolbox:
Krijtlijnen bij het gebruik van video-analyse en videocoaching als een instrument om (toekomstige)
ECEC-begeleiders te professionaliseren).
In de eerste fase gebruikten we een observatieraster om de observaties van onderzoekers in
ECEC-omgevingen te beschrijven. Daaruit haalden we relevante thema's, onderwerpen en
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uitdagingen om met de professionals te delen. In de tweede fase organiseerden we de
teamgesprekken in zes fasen die de collectieve reflectieprocessen stuurden. In deze fase hebben we
ook een itemtabel gebruikt die professionals en onderzoekers kan helpen bij het analyseren van
de videogegevens. De tabel houdt rekening met de ‘communicatieve dimensie’ en de
‘ruimteproxemics’ van de interactie, met als belangrijkste doel een uitgebreide en systematische visie
op wat er in de video gebeurt. Ten slotte hebben we in de derde fase de vervolgvragenlijsten
afgenomen om de standpunten van professionals over het onderzoeksproces beter te begrijpen.
Videogegevens als een tool voor een gedeelde ‘erfenis’ van praktijken
Bij het definiëren van de dimensies die een gemeenschap van praktijken kenmerken, benadrukt
Wenger (1998, 2010) dat de waarde van een cultuur in een voorziening wordt gegeven door een set
van kennis, tools, methoden en artefacten waardoor het 'geheugen' van een voorziening wordt
opgebouwd. Videogegevens zijn in die zin een nuttig hulpmiddel om de praktijken van professionals
te documenteren en zijn daarom essentieel voor de constructie van een gedeeld erfgoed van kennis
en ervaringen van elke voorziening.
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5. Poolse Casestudie
De Poolse casestudie is een voorbeeld van het toepassen van de methodologie op de
belangrijkste TRACKs-doelstelling, met name het beschrijven en bestrijden van ongelijkheden in
ECEC. Met dit brede kader werden casestudies in Polen gekozen op basis van verschillende criteria.
Terwijl twee algemene gevallen werden onderzocht: de eerste met twee ECEC's in twee stedelijke
gebieden, de tweede vier kleine kleuterschoolentiteiten in kleine dorpen. En dit om volgende redenen:
● Een van de bepalende kenmerken van het Poolse ECEC-systeem is de ongelijke verdeling
tussen landelijke en stedelijke gebieden. Om dit verschil te verklaren, is één geval
gelokaliseerd in de grootste steden - met twee ECEC's in Krakau en Warschau. De resterende
ECEC's zijn samengevoegd in het tweede geval, bestaande uit vier ECEC's in de landelijke
gebieden van de regio Podkarpackie (Zuidoost-Polen).
● Een ander aspect houdt verband met de verdeling van de financiering van de ECEC's in Polen,
die zijn opgesplitst in publiek en privaat gefinancierde entiteiten. Daarom hebben de
TRACKs-onderzoekers gekozen voor een privé-, een publiek / door een gemeente geleide en
een gemengde vorm van ECEC's die worden beheerd door de projectpartner - het Komensky
Institute - samen met lokale en landelijke gemeenten.
● Ten slotte, aangezien Polen een homogeen land is met een meerderheidsbevolking die etnisch
Pools is en lage migratiewaarden heeft, moesten andere assen van ongelijkheid worden
bedacht dan die welke het meest relevant waren voor Italië en België. Op dit gebied besloten
de TRACKs-onderzoekers ECEC's te bestuderen die niet alleen gezonde kinderen rekruteren,
maar ook kinderen met uitdagingen die verband houden met verschillende fysieke en mentale
beperkingen. De twee stedelijke ECEC's waren expliciet bekend om dit kenmerk, hoewel het
verschil tussen deze twee instellingen te vinden is langs de privaat-publieke as.
Op basis van de bovenstaande factoren biedt de casusselectie in Polen een intersectioneel
perspectief op de vraagstukken van ruimtelijke ongelijkheden (stedelijk / landelijk), ‘het vermogen
van mensen met een beperking’ en economische aspecten (particuliere / openbare ECEC's).
5.1 Sociale en economische context van de Poolse ECEC-voorzieningen
Om de TRACKs-doelen in een goed perspectief te plaatsen, moeten eerst kijken naar de
sociale en institutionele eigenheid van het systeem. Allereerst lijdt het onderwijs- en
opvoedingssysteem over het algemeen aan een hoge mate van instabiliteit, meestal geworteld in het
politieke domein van steeds terugkerende regeringsverschuivingen. Dit is van invloed op het
onderwijs en voorschoolse voorzieningen, waarin beslissingen worden gepolitiseerd, vaak ad-hoc
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worden genomen en ondoordacht worden genomen om politiek onderscheid te maken tegen de vorige
bestuurders, ongeacht de systeembeperkingen. In plaats van de nodige voorzichtigheid en zorg te
betrachten bij het ontwikkelen van beleid in de loop van de tijd, vormen dit beleid en hervormingen
in een tijdsbestek dat de verkiezingsperiode optimaal zou moeten overschrijden, een politiek slagveld
(Ślusarczyk 2010).
Ten tweede heeft het hele systeem de afgelopen drie decennia een lange periode van tekorten
en infrastructurele en financiële tekortkomingen gekend. De huidige situatie is daarom het resultaat
van de sociale en economische transformaties die de afgelopen 30 jaar plaatsvonden, toen Polen zijn
langdurige overgang van een communistische naar een westerse staat doormaakte, samen met
verschillende crises en bewust wegkijken van de sleutelproblemen in het onderwijs als een belangrijk
onderdeel van het sociale leven2. Wat hier wordt bedoeld, is dat onderwijs – of breder ECEC in de
kindergartens en kleuterscholen - te lijden heeft onder het gebrek aan middelen, en dat verschillende
overheidsinstanties de kosten voor veranderingen voor zich uit schoven (zie ook Plomien 2008).
De nationale regering en haar lokale tegenhangers hebben hierin uiteraard de grootste
verantwoordelijkheid. Maar ook de samenleving, actoren in het sociale systeem, werd geraakt; de
ouders van kleine kinderen moeten door het systeem van sociale bescherming en onderwijs navigeren
zonder het voldoende te begrijpen en zonder garanties voor de stabiliteit ervan. Er is bijvoorbeeld de
verwachting dat leraren permanent vorming zullen volgen, enerzijds essentieel voor hun
loopbaanontwikkeling maar waar anderzijds geen extra toon of beloning tegenover staat dat deze
aanvullende kwalificaties kunnen ondersteunen (np. Gołębniak, Krzychala 2015). Op dit moment is
dit vooral te merken aan het feit dat het volgen van onderwijs een bijna voor de hand liggende keuze
werd voor jonge generaties Polen (Kwiek 2012, Mleczko et al. 2019).
Bovendien betekent de wens om verloren onderwijskansen te voorkomen dat ouders al heel
vroeg beginnen na te denken over de best mogelijke onderwijstrajecten voor hun kinderen, en erop
aandringen dat hoogwaardige instructies en leerplannen aanwezig moeten zijn in kleuter-, basis- en
middelbare scholen (zie ook Sikorska 2019). Tegelijkertijd werd de sleutelrol van ECEC benadrukt
in debatten over educatieve en sociale ongelijkheden. Dienovereenkomstig is de hele situatie
bevorderlijk voor steeds meer particuliere ECEC’s, die onderling concurreren wat betreft het
aanbieden van steeds meer op maat gemaakte en ambitieuze programma's. Ironisch genoeg verhogen
sommige van deze ECEC-instellingen in de particuliere sector, hoewel ze enigszins elitaire
verwachtingen koesteren, ook echt de toegang tot ECEC en dragen ze rechtstreeks bij aan het proces
om de onderwijskansen voor alle kinderen gelijker te maken. Ook in de ECEC-voorzieningen van de
publieke sector worden we geconfronteerd met toenemende verwachtingen om holistisch naar

2

Meer over dit probleem is te vinden in Comparing ECEC across Italy, Poland and Belgium.
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kinderen en hun ontwikkeling te kijken, naast het creëren van de ondersteunende omgeving voor hen
allemaal.
Samenvattend kunnen we verschillende belangrijke veranderingen onderscheiden. Deze gaan
misschien langzaam, maar het gaat vooruit en ze blijven de situatie van de beschikbaarheid en
kwaliteit van ECEC verbeteren. De veranderingen vinden plaats zowel in de context van de derde
sector (de ngo’s), bijvoorbeeld met het werk dat wordt gedaan door de Stichting voor de Ontwikkeling
van Kinderen (Fundacja Rozwoju Dzieci). Veel actoren en agentschappen werken onvermoeibaar om
het probleem van regionale ongelijkheden te verminderen, terwijl ze ook de gebreken van ECEC
aanpakken die op staats- en lokaal bestuursniveau te bespeuren zijn. De meest prijzenswaardige
inspanningen zijn die welke ze investeren in het uitbreiden van de toegankelijkheid van ECEC en het
onafhankelijk maken van de toegang van kinderen van hun sociale status, lichamelijke
(on)bekwaamheid, etniciteit, religieuze identiteit, enz.
5.1.1 De structuur en institutionele achtergrond van ECEC in Polen
Het ECEC-systeem dat momenteel in Polen bestaat, wordt gekenmerkt door een zeker
dualisme dat niet alleen betrekking heeft op de gebruikelijke institutionele afdelingen, maar ook de
veronderstellingen weerspiegeld op het gebied van financiering, infrastructurele vereisten en
arbeidsvoorwaarden voor het personeel, evenals de toezichthoudende instantie.

In het geval van kinderdagverblijven en ‘kinderclubs’, evenals de zogenaamde
'dagverzorgers', is het cruciale idee de zorg voor een kind in plaats van opvoedkundige/educatieve
aspecten. Tegelijkertijd worden de educatieve dimensies vaak expliciet gemaakt, omdat de zorg
pedagogische normen moet volgen en een educatieve rol moet vervullen. Onder de huidige wet kan
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één verzorger/leraar verantwoordelijk zijn voor niet meer dan acht kinderen. Als een groep een kind
met een beperking heeft, een kind dat speciale zorg nodig heeft of een kind dat jonger is dan 1 jaar,
wordt het maximum aantal kinderen onder begeleiding vastgesteld op vijf. In het geval van
kleuterscholen wordt onderwijs expliciet gemaakt als onderdeel van de missie van deze instellingen.
Dit markeert een verschil tussen institutionele instanties die hulp bieden bij de zorg voor een kind
(kinderdagverblijven) en instellingen die worden opgevat als ‘actoren van socialisatie en onderwijs’
op de langere termijn.
Juridisch gezien kan kleuteronderwijs plaatsvinden in openbare en particuliere kleuterscholen,
kleuterscholen (nul jaar) op basisscholen en bij vele andere voorzieningen, zoals ‘kidnergarten points’
en gezamenlijke ECEC-initiatieven. Voor alle kleuterscholen is het leidende uitgangspunt: de
belangrijkste educatieve inhoud bereiken die is gespecificeerd in het centraal uitgegeven curriculum3.
Dit is het decreet dat het onderwijsprogramma voor kleuters regelt, dat de kerninhoud voor
kleuteronderwijs en voor alomvattend basisonderwijs omvat - inclusief het curriculum voor speciale
onderwijsprogramma's voor leerlingen met aanzienlijke of matige verstandelijke beperkingen - en de
kerninhoud voor het lager secundair onderwijs (alomvattend onderwijs, onderwijs voor leerlingen
met speciale behoeften die zich voorbereiden op werk en scholen die zich voorbereiden op middelbaar
en beroepsonderwijs (Dz.U. poz 977, ze zm.)). Onder de doelen van kleuteronderwijs kunnen we
bijvoorbeeld vinden:
- ontwikkeling van sociale competenties die kinderen nodig hebben om een goede relatie met
volwassenen op te bouwen;
- zorgen voor betere onderwijskansen voor kinderen door hun nieuwsgierigheid, activiteit en
zelfredzaamheid te ondersteunen, en door de boodschappen en vaardigheden te vormen die
belangrijk zijn voor scholing en onderwijs, en
- voorwaarden scheppen die bevorderlijk zijn voor gedeeld en gezamenlijk spelen en leren voor
kinderen met afwijkende fysieke en intellectuele capaciteiten.
Wanneer men de toegang (en belemmeringen) tot onderwijs in Polen bekijkt, moet men de
belangrijkste dimensies benadrukken die in de loop van de tijd in ongelijkheden veranderen. Het
eerste probleem houdt verband met de kwestie van ingang, toegang en de mogelijkheid om deel te
nemen aan ECEC; dit werd uitvoerig besproken in het bovengenoemde vergelijkende verslag (zie
noot 1). Het tweede probleem heeft betrekking op alles wat er daarna gebeurt, namelijk de pedagogie,
het onderwijs en de socialisatie die het onderwijs dat de kinderen ontvangen, sturen. De acties van
leraren hebben duidelijk de macht om ongelijkheden te verminderen of te versterken. Het
3

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/inne-formy-wychowania-przedszkolnego/inne-formy-wychowaniaprzedszkolnego.html.
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pedagogische model dat momenteel het kleuteronderwijs in Polen domineert, omvat curriculumbased onderwijs. Pedagogische kwalificaties en toewijding van het personeel weerspiegelen vaak de
economische en ontwikkelingsverschillen.
Het onderwijsmodel dat internationaal de voorkeur geniet van experts en de focus legt op een
alomvattende en holistische ontwikkeling van het kind, blijft het minst populair in Polen. Het wordt
alleen gevolgd als pedagogisch uitgangspunt in elitekleuterscholen in grote steden, vaak gedreven door teams van

|93% van ECEC-personeel is vrouw.

(terecht dure) experts. De klassen-as betekent dat ouders met een

Enkel 16% van de

hoge status, vooral die in stedelijke gebieden, de capaciteit

kinderverzorgsters hebben

hebben om kleuteronderwijs veilig te stellen op een niveau dat

onderwijskwalificaties

reële implicaties heeft (Gawlicz 2009). Tegelijkertijd betekent

(GUS 2019).

dit niet dat openbare kleuterscholen recente trends of
ontwikkelingen niet erkennen. Integendeel, op veel plaatsen is het onderwijzend personeel fantastisch
en toegewijd aan permanente educatie en hoogwaardige zorg. De TRACKs Toolbox van Kennis
maakt echt deel uit van dit concept en heeft tot doel het ECEC te verrijken met meer diverse en
proactieve vormen van onderwijs en zorg, vooral door te vertrouwen op het potentieel van kleine en
flexibele initiatieven die worden georganiseerd en geïnitieerd in lokale gemeenschappen.
5.1.2 Lokale context – Krakau vs. Podkarpacie (Zuid-Oost-Polen)
De uiteindelijke selectie van de ECEC-settings voor onderzoek en video-coaching kwam neer
op het koppelen van de projectdoelen aan de beslissingen van de Poolse ngo-partner, namelijk het
Komensky Institute. Sinds 2012 werkt het instituut samen met verschillende gemeenten in de regio
Podkarpacie, met name Zarzecze, Jawornik Polski, Przeworsk, Adamówka, Sieniawa (in Przeworsk
poviat), evenals Rokietnica en Wiązownica (in Jaroslaw poviat). In deze gemeenten is een project
met de naam "Competent Kindergartners" aan de gang, met als hoofddoel het waarborgen van gelijke
toegang tot vroeg onderwijs voor minimaal 784 kinderen van 3-5 jaar. De specifieke doelen van het
project zijn:
● de educatieve kansen voor kinderen op het platteland vergroten en gelijkmatig maken;
● gelijke toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit bieden;
● ouders meer bewust maken van het belang van kleuteronderwijs;
● ouders voorbereiden op hun rol bij het ondersteunen van educatieve trajecten van kinderen.
Binnen dit project worden lessen en zorg voor kinderen gegeven in 40 ECEC's in de dorpen.
Het werk wordt actief ondersteund door ouderbetrokkenheid, aangezien de moeders en vaders
deelnemen aan workshops voor ouders en fungeren als assistent-verzorgers op basis van een vooraf
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vastgesteld rotatieschema. De ontwikkeling van kinderen in deze 40 instellingen wordt ondersteund
door logopedisten en psychologen die individuele en groepslessen geven, maar ook ouders en
leerkrachten bijstaan. De specialisten, leraren, professionals en ander personeel staan onder toezicht
van de experts van het Komensky Institute die komen om consultaties te houden, inhoud en
methodegerelateerde ondersteuning te bieden en de werknormen met de kinderen te bewaken.
Het geografische gebied dat door het project wordt bestreken, omvat een regio die consequent
ondermaats presteert als het gaat om deelname van kinderen aan ECEC. Hoewel de situatie de
afgelopen jaren is verbeterd, blijft Podkarpacie, vooral als het om dorpen gaat, erg ver achter wat
betreft plaatsen die worden aangeboden voor kinderen in kinderdagverblijven (voor kinderen in de
leeftijd van 0-3 jaar, zie figuur 2) en in kindergartens/kinderdagverblijven voor oudere kinderen (zie
figuur 3).
Fig. 2 Kinderen in kindergarten, 3 jaar en minder, voor 1000 kinderen per regio

|Dramatische groei in Polen:
een 21% groei van het aantal
kinderdagverblijven in 2018
(GUS 2019)

Bron: GUS, Nurseries and children’s clubs in 2017.

Fig.2. Gemeenten zonder enige ECEC-voorzieningen

Podkarpacie Regio

2002

2015

Bron: Herbst 2015
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Van het grootste belang is het uitgangspunt van het project onder leiding van het Komensky
Institute, met name dat de ECEC's onder haar hoede kinderen met een beperking toelaten. In die zin
hebben we het over een ‘intersectionele overlap’, terwijl de toestand van landelijke uitsluiting in een
ongunstige en economisch worstelende regio wordt verergerd door de moeilijkheden die ontstaan bij
het werken met kinderen met een speciale onderwijsbehoefte of beperking. Sommige ECEC's hebben
baat bij het inhuren van een ondersteunende leraar / assistent voor speciale behoeften, afhankelijk
van het type en de mate van beperking, evenals de financiële positie van de gemeente.
Aangezien de bovengenoemde ECEC-settings worden gecoördineerd en begeleid door het
Komensky Instituut, had het Poolse onderzoeksteam een gunstige positie bij het betreden van het
werkveld. Bovendien was het mogelijk om de samenwerking van bij de aanvang te stimuleren en te
navigeren, met informatie die vanaf het begin van het project aan de geselecteerde ECEC's werd
doorgegeven en de bijbehorende openheid van de betrokken leraren, personeel en ouders. Een ander
lid van het onderzoeksteam maakte het mogelijk verbinding te maken met een particuliere, stedelijke
kleuterschool in Krakau, die een van de grootste en best ontwikkelde stedelijke gebieden in Polen
vertegenwoordigt. Deze instelling is een privé-, betalende voorziening voor kinderen in de leeftijd
van 2,5-6 jaar oud. De instelling is gericht op de best mogelijke kwaliteit van zorg en onderwijs en
staat bekend om het gebruik van innovatieve pedagogische methoden. In zijn praktijk ligt de focus
op het creëren van een vriendelijke omgeving voor alle kinderen.
De ECEC heeft een inclusief en integratiegericht karakter, wat betekent dat kinderen met een
beperking vaak worden opgenomen. Er is een kader dat voorstelt dat elke groep in de kindergarten
een eigen hoofdleraar heeft, evenals een ondersteunende leraar / assistent. Naast het standaard
curriculum krijgen alle kinderen extra lessen in Engels, sociale vaardigheidstraining, dans- en
muzieklessen (met behulp van de methode van professor Gordon en anderen). Daarnaast hebben de
kinderen toegang tot verdere wetenschappelijke lessen (in biologie, scheikunde en natuurkunde),
sportactiviteiten, kunstactiviteiten, wiskunde-instructie, moderne dans, logoritmica, evenals
aanvullende instructies in vreemde talen.
Zoals je je kunt voorstellen, zijn geen van deze dingen beschikbaar voor de kinderen in de
landelijke ECEC's van de Podkarpacie-regio. Dit weerspiegelt de verschillen in de beschikbare
financiële middelen voor de ouders in Krakau tegenover de ouders beperkt in de landelijke ECEC's
die deelnamen aan het onderzoek. Daarom zijn de cases erg contrasterend in deze twee werelden die
regionaal, economisch (on)afhankelijk en sterk geworteld zijn in de sociale-klassen-ongelijkheden
tussen de stedelijke middenklasse en de landelijke arbeidersklasse.
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5.2 Methodologie
Het onderzoeksproces was gebaseerd op een kwalitatieve methodologie binnen de sociale
wetenschappen. Op basis van voornamelijk sociologische expertise in actieonderzoek, maar ook met
inbegrip van pedagogische en educatieve studies, implementeerde TRACKs acties op
metateamniveau, waarbij zowel onderzoekers als ECEC-professionals werden betrokken bij het
onderzoeksproces en de bevordering van sociale verandering die als verbeteringen werd
geformuleerd gericht op het aanpakken van ECEC-ongelijkheden.
5.2.1 Onderzoeksontwerp: operationele stappen
De eerste stap was om de aannames achter het TRACKs-project en de doelstellingen ervan te
delen met het hoofdpersoneel van de deelnemende ECEC-instellingen. Nadat ze hiermee vertrouwd
waren geraakt, inclusief de onderzoeksmethoden en de verwachtingen op het gebied van videocoaching, konden de medewerkers vrijwillig beslissen en instemmen met deelname. Vervolgens
hebben we een handig schema opgesteld voor vergaderingen, interviews met groepen en leerkrachten,
evenals manieren om de ouders van tevoren te informeren over het project dat plaatsvindt. In beide
gevallen was de reactie positief en enthousiast, maar we vertrouwden ook op ondersteunende
activiteiten die aan leraren werden aangeboden in alle omgevingen (in zowel landelijke als stedelijke
omgevingen genoten de medewerkers een training die erop gericht was om zelf na te denken over
hun werk en pedagogische praktijk).
De tweede onderzoeksstap was het uitvoeren van het veldonderzoek in de vorm van
individuele en groepsinterviews. Het betrof hoofdpersoneel, leerkrachten, ondersteunend personeel
en ouders. Tijdens elk interview hebben we een reeks rijke gegevens verzameld, waaronder, maar
niet beperkt tot, informatie over:
● professionele loopbaan van de respondent / deelnemer
● de geschiedenis en sociale context van de activiteiten van de ECEC-instelling, het aantal
groepen en het totale aantal kinderen per groep
● infrastructuur, financiering, specificiteit van de kleuterschool
● pedagogische methoden en onderwijsideologieën
● sociale structuur van gezinnen wiens kinderen bij de ECEC komen, met name
vertegenwoordiging van kinderen uit kansarme groepen
● waargenomen ongelijkheden, sociale problemen en conflicten
● opleidings- en onderwijsbehoeften van het personeel, vooral voor kinderen met bijzondere
behoeften of van kwetsbare groepen
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● relatie tussen ECEC en een bredere gemeenschap - zowel wat betreft kinderen / ouders als
gebruikers, als plaats / gemeente.
Hoewel de gesprekspartners verschillende gegevens en perspectieven gaven, vroegen we aan
de ouders ook naar hun perceptie van de instelling, het belang van ECEC voor de ontwikkeling van
kinderen, hun ervaringen met ongelijkheden en de aard en beschikbaarheid van ondersteuning (of het
ontbreken daarvan) en buitenschoolse activiteiten.
De derde stap was het uitvoeren van observaties in functie van videocoaching van de
professionals die bij het project betrokken waren. In de volgende stap analyseerde het
onderzoeksteam de video's en maakte een selectie van fragmenten voor videocoaching, evenals een
lijst met scenario's voor het opnieuw interviewen van leraren met behulp van het videomateriaal.
Ten slotte betekende het opnieuw bezoeken van het werkveld de noodzakelijke stap van het
bespreken van de video-opnames met het personeel en het bevorderen van een reflexieve praktijk,
vooral rond ongelijkheden. Tijdens die bijeenkomsten vond niet alleen een toegewijde gezamenlijke
analyse van de geregistreerde situatie plaats, maar werden ook meta-reflecties verzameld over het
algemene gevoel van video-coaching als methode, inclusief de sterke en zwakke punten,
bruikbaarheid en beperkingen.

5.3 Uitgevoerde acties en belangrijkste resultaten
5.3.1 Eerste fase: onderzoeksinterviews
Het doel van de individuele en groepsinterviews was om de kenmerken van de ECECinstellingen die voor de casestudies waren geselecteerd, beter te begrijpen. Dit omvatte officiële
kaders en de beperkingen van hun activiteiten, evenals de werking van hun dagelijkse routines en, op
een meer geavanceerd niveau. van hun pedagogie en de aard van hun gemeenschappen. Daarnaast
wilden we meer te weten komen over het imago van de ECEC-setting als plek, en de kleutergroep, in
de ogen van het hoofdpersoneel, leerkrachten en ouders.
De rol van de kindergartens
In de twee geselecteerde locaties, de eerste als een gecombineerd regionale case van de
Podkarpacie-instellingen en de tweede in de stedelijke omgeving van Krakau, moesten we omgaan
met hun zeer uiteenlopende uitgangspunten. Hoewel in beide gevallen de rol van ECEC gekoppeld
was aan een educatieve insteek, leek dit iets dat duidelijker was voor de stadssettings. In die context
wilden de ouders in de steden graag de best mogelijke kleuterschool kiezen die is afgestemd op
zowel hun behoeften als die van hun kinderen, en de ontwikkelingsmogelijkheden en ambities van
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hun kinderen vervullen. Omgekeerd, in het geval van de Podkarpacie-dorpen, begonnen de ECECinstellingen helemaal opnieuw zonder de infrastructuur voor zorg voor de eerste jaren, en met de
mentaliteit en het beleid van enkele van de lokale overheidsinstellingen als extra uitdagingen.
Daarnaast moest de rol van opvattingen van ouders, die vaak geworteld waren in de overtuiging dat
jonge kinderen thuis bij hun moeder moeten zijn, uitgedaagd worden.
“Het project was een kans om de ouders van kinderen van 3 tot 5 jaar te laten zien
dat er daadwerkelijk kleuteronderwijs bestaat. Het was in het verleden niet
beschikbaar of was alleen mogelijk voor mensen op grotere locaties. Als kinderen
kans maakten op onderwijs, was dat alleen voor degenen die minstens 5 jaar of ouder
waren. Dus voorzieningen voor vijfjarigen worden naast basisscholen opgericht.
Kinderen van 3 of 4 - om nog maar te zwijgen van tweeënhalfjarigen - hadden geen
enkele mogelijkheid, onderwijs was uitgesloten (...) In het begin was het zeker
moeilijk omdat ouders er niet echt vertrouwd mee waren, niet wisten waar het over
ging. Ze lieten de kinderen liever achter bij een oma, opa, ergens in een kleine
(familie) omgeving. En we moesten deze ouders overtuigen.” (een hoofdonderwijzer
van een van één van de Podkarpacie ECEC-instellingen)

For some children in the areas with a lack of , or no, preschool provision, the selection does not come
down to the best or optimal choice, but rather reflects that there is usually only a single institution
offering available ECEC places:
Voor sommige kinderen in de gebieden met een gebrek aan of geen voorschoolse voorzieningen, kan
men niet kiezen tussen beste of optimale keuzes, maar is er meestal slechts één instelling die
beschikbare ECEC-plaatsen biedt:
R: “Dus ja, [leraar X] zei dat sommige kinderen die naar deze ECEC-setting
kwamen, nog nooit ervaring hadden met het vasthouden van een schaar of zelfs
kleurpotloden in hun handen ...”
T: “Ja, voor sommigen kunt u de schaar helemaal vergeten. Nu gaan de kinderen
naar de nulgroep [dagverblijf]. Kijk nu, de 3-jarigen zijn al goed in knippen met een
schaar. We tekenen wat cirkels, andere vormen ... Ik vind het leuk als ze
verschillende cirkels, vierkanten, rechthoeken tekenen en aan het einde van het
schooljaar is het niet eens mogelijk bij sommige 4-jarigen omdat ze de kleuren aan
het begin niet kennen ... Dus dit jaar ging ik lesgeven aan klas Nul en ik zei, nou, het
is niet zo lang geleden, maar deze kinderen, ze zijn heel anders dan hoe ze waren
toen ze binnenkwamen (...) Nu, het is iets vreemds geworden voor een 4-jarige om
niet naar de kleuterschool te gaan. Vooral omdat we nu twee ECEC-instellingen
hebben en het is zeer zeldzaam dat iemand geen plaats krijgt. Het is een vrij groot
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dorp, dus een vierjarige moet in [een setting] zijn. Om nog maar te zwijgen over de
5-jarigen. Ze krijgen allemaal een plekje, bijna 100% van de kinderen.” (Leraar, dorp
ECEC)

In een grote stad is de bovengenoemde selectie van een kleuterschool typisch een bewuste
beslissing van ouders (Gawlicz 2009). Dit geldt voor drie verschillende groepen ouders. De eerste
groep bestaat uit diegenen die zeer hoge ambities hebben over de toekomst van hun kinderen en
daarom de neiging hebben om ECEC|Gemiddelde grootte van dagverblijf: 70

instellingen te kiezen met een groot aantal

kinderen. Gemiddelde bij een privé-instelling:

buitenschoolse activiteiten. De tweede groep

30 kinderen

heeft betrekking op ouders die heel specifieke

(GUS 2019)

ideeën hebben over pedagogische methoden.
Voor deze groep kunnen de belangrijke criteria

een bepaalde alternatieve visie op onderwijs zijn of een ECEC-setting van een religieuze
gemeenschap. Ten slotte zijn er ouders met kinderen met een beperking die instellingen zoeken die
de speciale behoeften van hun kinderen het beste kunnen ondersteunen. In dit geval is er een
oriëntatiedialoog over ontwikkelings- en ondersteuningsmogelijkheden.
In onze casestudie hebben we bewijs verzameld van ouders die alle drie typen
vertegenwoordigen. De meest relevante bevinding was echter de manier waarop de ouders in de derde
groep hun bedoeling beschreven om hun kinderen te helpen met hun speciale behoeften:
“Ik ben van kleuterschool veranderd omdat de leraren de aanwezigheid van een kind
niet aankonden met een attest dat stelde dat gespecialiseerd onderwijs vereist was.
Dit was boven hun vaardigheden en ze hebben dit me openlijk verteld (...) Ik koester
niet echt wrok of schaam me er niet voor, heb geen spijt. Maar ik wist dat dit geen
plek was voor mijn kind.”
“Ik vond veel leuk. De leraren glimlachten, heel vriendelijk, ze hebben ons heel
hartelijk en vriendelijk ontvangen. Een gesprek met de directrice, kleine groepen en
het grotere aantal leerkrachten waren belangrijke factoren. Er zijn meer leerkrachten,
soms zelfs drie per groep. Bovendien hebben kinderen hun eigen activiteiten, ze
vertrekken en er is rotatie, maar het algehele landschap paste in mijn verwachtingen
voor waar mijn kind zou kunnen zijn.” (een moeder van een kind met speciale
behoeften, stedelijke omgeving)

In de eerste case kwam een nieuwe keuze voor een kleuterschool voort uit het zoeken naar
een oplossing wanneer een kind zich niet goed voelde in een eerdere ECEC-setting, terwijl de leraren
daar niet voorbereid waren om hem te ondersteunen en ook niet in staat waren om een groep te leiden
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met een kind met speciale behoeften. In andere situaties onderstreepten ouders al vroeg de noodzaak
om een optimale onderwijsomgeving te vinden:
Moeder: “Toen ze twee was, ging ze naar een kleuterschool in de buurt, dus ze was
daar maar een paar maanden om de leeftijd te bereiken waarop ze naar een
kleuterschool 'D' kon verhuizen, dus begon ze op de 'D'-plek toen ze vanaf september
van dat jaar tweeënhalf geworden is.”
Onderzoeker: “Waarom heb je voor deze verandering gekozen?”
Moeder: “Omdat ’D’ bekend staat als een elite-kleuterschool, ik heb daar heel goede
meningen over gehoord. Bovendien is het een integratie-type van een kleuterschool
en is mijn kind gehandicapt. Dus ik wist dat ze de best mogelijke zorg zou krijgen
als ze daarheen zou gaan. Vanaf het begin wist ik dat ze naar die kleuterschool zou
gaan.” (moeder van een kind met een bepering, stedelijke omgeving)

Pedagogische kaders van de ECEC-voorzieningen
Het geïnterviewde personeel van de kleuterschool benadrukte dat de onderwijsmethoden goed
gekozen moeten worden om het best mogelijke onderwijs te garanderen. Zo gebruiken ze de
projectmethode als oefening om de in het curriculum gestelde doelen aan te pakken.
“Ik werd geïnspireerd door dit programma. Vandaag zijn we grote fans van deze
manier van werken. Niet op basis van timesheets, maar eerder op de belangrijkste
methoden die we proberen toe te passen, aan de tafels enzovoort. De
onderzoeksprojecten-methode

is

van

Monika

Rosciszewska-Wozniak,

het

werkprogramma heet 'Een goed begin van de kleuterschool'. Kennis is het leidende
thema. Elke lokale ECEC-setting hier werkt met dit kaderprogramma en dit geeft
ons een enorme kans op ontwikkeling. Ik bedoel voor onze leraren (…) maar ook
voor de kinderen. Het geeft ons een grote kans om kinderen een enorme hoeveelheid
vrijheid te geven, keuzes die verband houden met wat kinderen op een bepaald
moment kunnen, wat ze willen, wat hun interesses zijn en in welke richting ze willen
gaan. We hebben dus geen strikt curriculum dat we moeten volgen: een dagelijks
plan, pronkend dat we veel hebben voorbereid en geprobeerd. Maar het zijn de
kinderen die hun weg hierin moeten vinden.” (een directrice van een ECEC-complex
in een dorp)

Wat de kaders van elkaar onderscheidt, is niet noodzakelijk de inzet van individuele
leerkrachten, maar eerder de infrastructuur en financiële middelen waarover zij beschikken. Een
vergelijkbare rol speelt de sociale omgeving en de toegankelijkheid van diensten in de ruimtelijke,
geografische en lokale betekenis. Ter vergelijking: de ECEC-instelling in Krakau heeft
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samenwerking tot stand gebracht met psychologen en andere specialisten zoals therapeuten,
fysiotherapeuten en logopedisten, en bleef nauw in contact met het relevante pedagogischpsychologisch centrum in het gebied. Omgekeerd had de ECEC-instelling van het dorp toegang tot
een psycholoog, maar dit was een persoon die naar de omgeving pendelde. De afwezigheid van
specialisten ter plaatse was een vaak gesignaleerd probleem, net als de zeldzame (slechts
maandelijkse) bezoeken van de logopedist. In die zin was de toegang tot ondersteuning beperkt.
Ten slotte bleek dat de kwalificaties en ervaring van individuele leraren veel belangrijker
waren in de dorpsomgeving. In dit verband heeft de aangeleerde aanvaarding van een gebrek aan geld
en specialisten ertoe geleid dat sommige leraren minder geneigd zijn problemen te herkennen en om
hulp te vragen omdat ze zich zorgen maken dat dit niet veel verandert. Het is daarom van vitaal belang
om een steeds groter wordend programma van opleiding en ondersteuning voor te stellen waartoe
ook de leerkrachten in lokale en landelijke gebieden toegang hebben.

5.3.2 Tweede fase: Teamobservaties in ECEC-voorzieningen
Voordat we met de opnames begonnen, werd in elke ECEC-instelling observaties gehouden.
We waren als onderzoekers geïnteresseerd in hoe de dag zich ontvouwt ten opzichte van de planning,
evenals de overgangen tussen verschillende fasen van het plan, betrokkenheid en niet-betrokkenheid
van kinderen bij de activiteiten, samen met het omgaan met verbale en niet-verbale interacties. Er
werd speciale aandacht besteed aan hoe enerzijds leraren hun werk met kinderen individualiseren en
anderzijds hoe ze groepscohesie opbouwen. Dit was vooral belangrijk voor de waargenomen ECECinstellingen die met kwetsbare groepen werken, en voor degenen waar bijvoorbeeld een kind met een
beperking lid van de groep was. Opnieuw beïnvloedden verschillende niveaus van ondersteuning en
reflexiviteit de uitkomsten van deze fase.
De teamwaarnemingen waren soms makkelijker soms minder makkelijk uit te voeren en ook de
verschillen tussen kinderen waren navenant merkbaar. In deze scenario's konden de onderzoekers de
bovengenoemde aspecten van de pedagogische praktijk duidelijk afbakenen. Sommige groepen
hadden echter minder tastbare discrepanties, bijvoorbeeld als er nog geen kind is gediagnosticeerd of
als er subtiele, maar toch merkbare economische en / of statuskenmerken waren. Hier moesten
zorgvuldige observatie en de juiste vragen worden geformuleerd als onderdeel van de videocoachingsmethode.

5.3.3. Videocoaching en teamgesprekken op basis van videofragmenten
Deze fase van het onderzoek was gewijd aan het uitvoeren van zowel individuele
videocoaching als de groepsvariatie (wanneer er meer dan één persoon deelnam aan de opnames en
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observaties, en/of wanneer de leerkrachten zelf om zo'n format hadden gevraagd). Zo werd in één
ECEC-setting een ondersteunende leerkracht ingehuurd tussen de twee fasen van het project en
vroegen de twee leerkrachten die deelnamen aan de fase van gegevensverzameling / video-opname
haar om deel te nemen aan de video-coachingsessie om haar te worden meer vertrouwd met de ECECsetting.
We bespraken ook de kwestie van aandacht voor de kinderen en hun interacties bij hun vragen
en communicatie. Verder omvatten de onderwerpen tijd, acceptatie, cohesie (zowel groeps- als
beroepsgroep), ruimtelijke kenmerken, controle en educatie. In die zin probeerden we het hele proces
te begrijpen om vooruitgang te zien in een multi-perspectief en dialoogomgeving van kinderen en
leerkrachten. Dit wordt weergegeven in Afbeelding 4.

5.3.4 Derde fase: follow-up vragenlijsten en interviews
Een van de belangrijkste reflecties was de ontdekking van het holistische proces, dat verband
houdt met het cruciale potentieel van freezing moments. Dit betekent het videofragment stoppen en
nader kijken naar een situatie en/of een reeks gebeurtenissen. Dit laat ons bepaalde bevindingen
opmerken en contextualiseren:
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● Situationele context/dynamiek van relaties tussen kinderen
o Gekoppeld aan zowel systemische aandacht aan als aanvaarding (‘acceptance’) van de
expertise van kinderen in hun begrip van situaties. De leraren benadrukten dat ze
alleen door enige afstand en door vanaf de zijlijn naar de situatie te kijken, als
buitenstaander, het holistische proces konden begrijpen door de reeks handelingen.
Ze kregen ook inzicht over de redenen of grondoorzaken van bepaald gedrag en hoe
de relaties tussen kinderen liepen, zaken die ze niet konden zien wanneer ze actieve
spelers waren in de situatie zelf.
"Ah! Hij hielp iedereen en nu hij zelf problemen heeft, is hij boos. Oh, en nu helpt
[kind A] (...) Het ziet er heel anders uit als je er vanaf hier naar kijkt ”

● Iemand (kind) of iets (situatie) waarnemen
o Gekoppeld aan systemische aandacht en gelijkheid/aanvaarding, konden leerkrachten
de gemiste kansen opmerken waarop ze niet reageerden. Dit is weer contextueel en
situationeel.
“Ik had dit niet kunnen weten. Een moeder kwam binnen en ik sprak met haar.”

o Hoewel dit soms irrelevant is, kan het soms voorkomen dat wordt opgemerkt dat een
bepaald kind consequent over het hoofd wordt gezien of dat een kind dat moeite heeft
om een goede verstandhouding op te bouwen, daadwerkelijk heeft geprobeerd te
communiceren, maar om de een of andere reden gewoon werd genegeerd, waardoor
het ‘onzichtbaar’ bleef.
● Succesvolle actie die niet gezien werd
o Gekoppeld aan de acties van de leraar en professionele reflectie
“Wauw, ze waren al heel lang erg geïnteresseerd. Het lijkt niet veel, maar ze bleven
er naar terugkeren. En wilde de discussie over dit onderwerp nog steeds voortzetten.”

● Moeilijke momenten
o Meestal acties met betrekking tot sociale cohesie, maar kan ook draaien rond het
beheer van ruimtelijke en temporele kenmerken tijdens transities.
“Het is hier zo luid. Maar ik ben eigenlijk niet verrast omdat ze moeten wachten op
anderen die nog niet klaar zijn.”

45

o Aandacht vestigen op het problematische van ongestructureerde acties en situaties,
met name overgangen tussen punten van het plan, of een situatie waarin sommige
kinderen sneller zijn dan andere en de overgangen voor hen langer duren.
● Gevolgen van iemands beslissing of actie
o

Ervoor zorgen dat kinderen worden gezien als deskundigen op zichzelf over hun
behoeften en vaardigheden en dat hun intentionaliteit wordt erkend:

“Als je niet probeerde te forceren, kwam K [een kind met speciale behoeften] terug
[aangemoedigd om zijn schuilplaats te verlaten en mee te doen aan het toneelstuk]
maar ging toen weer weg (…) Hier probeerde ik het te forceren, ik doe het snel en
dus ontsnapte hij.”

5.4. Reflecties op de uitdagingen en kansen bij gebruik van videocoaching: succesfactoren
Voorbereidende vorming voor alle betrokken professionals (pedagogisch coördinatoren,
begeleiders en leerkrachten).
Alle personen die willen deelnemen aan een vorming rond videocoaching in Polen, zouden eerst
toegang moeten hebben tot het relevante materiaal en de tools om zich vertrouwd te maken met de
belangrijkste doelen, voorwaarden en eigenschappen van de methode. Een enorme uitdaging in Polen
is een cultuur van oordeel en kritiek, die resulteert in ‘vermijdingsstrategieën’. Een leraar in
Polen kon bijvoorbeeld niet overtuigd worden van de waarde van reflecteren op basis van videoopnames en bagatelliseerde de kwesties. Ze negeerde zichtbare aanwijzingen over ongelijkheden en
speciale behoeften die uit de video naar voren kwamen, en was ervan overtuigd dat er absoluut geen
problemen waren in haar groep kleuters. Natuurlijk kon de onderzoeker niet negatief reageren, maar
het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat kinderen met een achterstandsachtergrond niet de hulp krijgen
die ze nodig hebben, zeker niet in termen van ondersteuning door professionele dienstverlening.
Dit gaat niet over enige persoonlijke onwil van leraren, maar het benadrukt eerder wat een
systemisch probleem is voor leraren, vooral jonge mensen, in de eerste paar jaar van hun
onderwijscarrière en in economisch onzekere gebieden, die zich misschien onzeker voelen over
evaluatie tijdens video-coaching, ook al verzekert de coach dat dit niet het doel is van de methode.
Het kan worden teruggevoerd op het feit dat het Poolse onderwijssysteem een product is van de
cultuur van prestatie en competitie in plaats van leren te zien als een proces waarin fouten van nature
voorkomen en dat het moet worden gebruikt om de leerkracht en zijn praktijk beter te begrijpen als
een manier om te groeien.
In dit soort situaties zou peer-peer-coaching een oplossing kunnen zijn, waarbij de deelnemers
in gelijke rollen zitten en dat aan een leerkracht wordt gevraagd te kiezen welke sequenties uit de
video ze willen delen en bespreken. Dit zou in bepaalde culturele situaties helpen om schaamte en
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angst om bekritiseerd te worden, te voorkomen. Hiervoor kunnen leraren beginnen met
‘empowerment-momenten’, om vervolgens door te gaan naar moeilijkere voorbeelden in meer
langdurige en op vertrouwen gebaseerde peer-peer-rapporten en -relaties.

Tijd en ruimte voor reflectie over videogegevens.
Net als bij andere professionele methoden, vereist videocoaching tijd, inspanning en
mogelijkheden om terug te keren naar de opname met zich ontvouwende reflecties. Dit geldt voor
zowel individuele als groepssessies. Een van de lessen uit teamgesprekken op basis van
videofragmenten was dat we ons eerst focussen op wat we zelf doen. Dit paradigma van ‘Klein kijken
naar jezelf’ betekent dat leraren gefocust waren op hun eigen acties, attitudes en beslissingen. Dit is
een correcte eerste stap omdat het reflectie over hun eigen pedagogie en gedrag kan stimuleren en
ontwikkelen. Bij de tweede stap konden leraren hun focus echter verleggen naar een meta- en
holistisch niveau van het proces. Alleen dan waren ze in staat om de behoeften van kinderen beter te
begrijpen door middel van het principe ‘Klein kijken naar kinderen’:
“Als we de film voor het eerst bekijken zijn we er niet klaar voor om kinderen
echt te zien. We kunnen enkel zien wat we van hen vinden. We zien onze
gedachten, indrukken. We kunnen ons alleen concentreren op de behoeften van
kinderen en hun acties als we ons daarvan bewust zijn.” (opmerking tijdens de
groepsdiscussie)

Tools voor het beheer van videocoachingssessies.
Om een reflectieve aanpak bij de analyse van videogegevens op collectieve wijze effectief te
stimuleren, hebben we een goede toolbox nodig. We gaan ervan uit dat de tools van het TRACKsproject (ziee Toolbox…nuttig zijn voor de volgende situaties in de onderwijspraktijk, leren en breder
onderwijs:
● Als instrument voor zelfgestuurd werk en zelfreflectie. Dit kan mogelijk worden
uitgebreid naar de virtuele setting en online worden georganiseerd. Vanwege regionale
uitdagingen en ruimtelijke afstanden zou het ideaal zijn als leraren hun opnames zouden
uploaden en video-coaching en ondersteuning kunnen krijgen van mensen die elders
zijn (dit zou ook de angstkwesties rond macht en kritiek kunnen verlichten).
● Als hulpmiddel voor peer review en gesprekken op basis van videofragmenten. Hier
stellen we ons voor dat we kunnen samenwerken met een personeelsteam in een
bepaalde ECEC-setting en / of met andere professionele netwerken.
● Specifiek voor de Poolse context kunnen de tools worden gebruikt door leraren die
anderen ondersteunen en leerkrachten die toezicht houden op stages van afgestudeerden
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en nieuwe werknemers. Dit kan een nuttig hulpmiddel zijn omdat het de structuur in het
systeem kan lokaliseren waar het proces van loopbaanontwikkeling universeel is en van
toepassing is op alle leraren. De tool kan voordelig zijn als platform voor samenwerking
tussen een supervisor en leerlingen/stagiaires, maar ook tussen mentors en mentees in
de professionele praktijk van ECEC in Polen.
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6. CASESTUDIE BELGIE: videocoaching in Stad Gent (Vlaanderen)
6.1 Inleiding
De algemene ambities van het TRACKs-project waren het aanpakken van sociale ongelijkheid en
het streven naar een inclusieve ECEC-praktijk door professionals, hun coördinatoren en door de
teams te professionaliseren in ECEC-omgevingen met behulp van videocoaching. We hebben ons
traject gebaseerd op videocoaching met de ECEC-instellingen op de contouren van ‘Design Based
Research’. Bij dit type onderzoek wordt de 'constructie' opgezet met onderzoekers en praktijkmensen
die samenwerken. Tijdens het proces construeren ze de verschillende stadia en de vereiste
onderwijssituaties binnen specifieke contexten. Hiermee leveren beide partners een bijdrage aan de
totstandkoming van de visie en theorie, de innovatieve aspecten en de optimalisatie van de ECECpraktijken. ‘Design Based Research’ bouwt bruggen tussen het onderzoek en het veld van de praktijk,
wat een hoger slagingspercentage garandeert bij de implementatie van de voorgestelde
onderwijshervormingen. Met deze ideeën als onze leidende gids, construeerden we drie fasen in het
TRACKs-project in Gent:
1. het bepalen van de beginsituatie en doelen
2. het ontwerp (of constructie) van videocoaching
3. de evaluatie.
6.2 Fase 1 – Analyse: vastleggen van de beginsituatie en doelen
De operationele stappen verliepen als volgt.
1 - Eerste stap
Het projectteam van TRACKs (Steunpunt Diversiteit en Leren, Universiteit Gent, en
Arteveldehogeschool) besliste om vier ECEC-instellingen te kiezen binnen de Stad Gent, binnen
dezelfde wijk en die met elkaar samenwerken.
We namen contact op met de pedagogische begeleidingsdiensten van zowel de
kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang als het onderwijs van de Stad. Ze stelden voor om
samen te werken met:
-

1 kinderdagverblijf ’De Palmboom’, dat samenwerkt met de basisschool ’De Piramide’,

-

1 basisschool ’De Piramide’,

-

1 basisschool ’De Feniks’,

-

2 ‘stibos’ (buitenschoolse opvang), elk werkend met 1 basisschool.

Deze ECEC-instellingen bevinden zich allemaal in één specifieke wijk in de stad Gent, 'de Brugse
Poort', met een groot aantal kwetsbare gezinnen. De betrokken professionals zijn leerkrachten,
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kinderbegeleiders en hun coördinatoren. De pedagogische begeleidingsdiensten waren ook betrokken
bij de opzet van het project en bij de follow-up om het duurzaam te maken.
2 – Tweede stap
De tweede stap was contact nemen met deze ECEC-instellingen om het project uit te leggen
en hun medewerking te vragen. We hebben de doelen van TRACKs uitgelegd, de gebruikte
methodologie, de contouren van de videocoachingssessies, de principes en kaders die we gebruiken,
de ‘informed consents’ die nodig zijn, etc. Allen wilden deelnemen aan het TRACKs-project. Zeven
ECEC-professionals kwamen overeen om daadwerkelijk te participeren aan het filmen en de
coaching, in nauwe samenwerking met hun coördinatoren. Vervolgens hebben we een agenda
opgesteld voor de komende maanden.
3 – Third step
De derde stap waren de onderzoeksinterviews die we uitvoerden met alle deelnemers en hun
coördinatoren, en met ouders. Deze interviews waren bedoeld om inzichten, visies en meningen van
de professionals vast te leggen over kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid, professionele behoeften. De
interviews met de ouders waren bedoeld om meningen vast te leggen over hoe zij vonden dat de
ECEC-instellingen omgingen met hun zorgen en behoeften met betrekking tot sociale kwetsbaarheid.
Helaas konden we vanwege de tijdsproblemen op het niveau van de professionals, d.w.z. de 'brug'
tussen de onderzoeker en de ouders, alleen met twee ouders spreken.
We stellen de terugkerende thema’s in deze interviews voor:
In het algemeen
Buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en scholen werken nauw samen. Dit is niet evident in
de Vlaamse context. Het is de ambitie van het stadsbestuur van Gent om in het belang van de
kinderen zoveel mogelijk obstakels weg te werken om te werken aan ‘pedagogische continuïteit’.
Er is echter nog steeds een soort ‘impliciete’ hiërarchie waarin de kinderbegeleiders
‘ondergeschikt’ zijn aan de kleuterleerkracht.
Signalen over kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid
Alle professionals verwijzen naar zeer diverse ‘soorten’ kwetsbaarheden, vooral de signalen die
verwijzen naar armoede of uitsluiting. Ze zijn zich ervan bewust dat de school en instellingen zich
in een wijk met verschillende uitdagingen bevinden. Dit zijn zowel de algemene
leefomstandigheden als - meer specifiek - de signalen over huisvesting, financiën, voedsel,
gezondheid, etc. Bovendien 'lezen' de professionals signalen over 'opvallend' gedrag van de
kinderen en proberen ze zorgvuldig te achterhalen wat er achter zit, bij voorkeur in overleg met
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de ouders. Sommige geïnterviewden geven aan dat een taalbarrière het niet gemakkelijk maakt
om bepaalde signalen bespreekbaar te maken.
Aanpak
De professionals zijn zich bewust van de complexe mechanismen achter sociale ongelijkheid en
armoede. Sommigen hebben naast het diploma kinderopvang of kleuterleerkracht een extra
diploma. Deze extra expertise helpt hen bij hun dagelijks contact met kwetsbare gezinnen.
Alle partners verwijzen naar de pogingen om een betrouwbaar en goed contact met de ouders te
ontwikkelen. Ze proberen de ouders onbevooroordeeld te benaderen en maken dat duidelijk aan
de ouders. samen met de school zoeken ze naar oplossingen voor specifieke behoeften.
De evolutie in het beleid van de instellingen is opvallend: zowel recent aangeworven
kinderbegeleiders als leerkrachten worden goed gecoacht om de 'juiste' perceptie te krijgen over
de gezinnen waarmee ze werken. Eerste indrukken en 'bevindingen' dienen als basis voor kritische
reflectie over de kwetsbaarheden en voor het aanpassen van de aanpak (bijvoorbeeld in
communicatie met deze families) naar basiswaarden als respect, openheid en gelijkheid, en naar
een professionele houding van aanmoediging en positieve, constructieve behandeling.
Professionaliseringsnoden
Gevraagd naar deze behoeften, variëren de antwoorden van aanvullende bijscholing en
'herhalingscursussen' tot specifieke subthema's van armoede en sociale ongelijkheid, tot nog meer
inspanningen die als team moeten worden geleverd voor een gemeenschappelijke aanpak en ook
voor de hele 'grens' tussen school en stibo. Genoemde behoeften zijn onder meer: meer
samenwerking met/voor een groep kinderen (co-teaching), kleinere groepen, de behoefte aan een
bemiddelaar/brugfiguur om contact te leggen met ouders, meer overleg en afstemming tussen
school en buitenschoolse opvang, taalontwikkeling, ondersteuning in co- en pre-teaching, meer
tijd om te overleggen, tijd om te ontdekken welke nieuwe didactische materialen beschikbaar zijn
of kunnen worden gemaakt.
De professionals verwachtten in het algemeen van hun instellingen dat zij prikkels gaven en een
teamcultuur creëerden, zodat er een gemeenschappelijke visie en aanpak is met betrekking tot
sociale ongelijkheid, vooral bij het leren omgaan met vooroordelen, eerste indrukken en oordelen
en stereotypering.
Tot slot merkten we heel open-minded voorzieningen en professionals, teams die open staan voor
nieuwe inzichten over armoede, kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid. Tegelijkertijd zagen we
enkele generalisaties, impliciete vooroordelen en stereotypering; vooral op deze aspecten kan
videocoaching een verschil maken.
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6.3 Fase 2 – Ontwerp: het traject/process van videocoaching
Wij werkten met ‘VerBEELDing’ als een methode voor videocoaching, ontwikkeld door de
Arteveldehogeschool (ziee Toolbox…). ‘VerBEELDing’ is een toegankelijke en waarderende tool
voor professionalisering van kinderbegeleiders en leerkrachten die werken aan kwaliteitsvolle
interacties met kinderen van 0 tot 6 jaar. Voorbij ervaringen toonden dat procesgerichte, technische
en motivationele ondersteuning erg belangrijk is om drempelverlagend te werken voor
professionals op vlak van videocoaching. Wij continueren hieraan te werken gedurende het proces
van het TRACKS project.
In het TRACKs-project voegden we twee nieuwe elementen toe met betrekking tot kwetsbaarheid
en het gezamenlijk nastreven van meer gelijke kansen::
1. op inhoudelijk vlak: het kijkkader ontwikkeld door ‘VerBEELDing’ was gebaseerd op de
NCKO kwaliteitsmonitor (2010)4 maar vertaald naar het kindperspectief. Binnen TRACKs,
integreerden wij ook in dit kijkkader ook de inzichten van het Vlaamse ‘Kleine Kinderen Grote
Kansen’ project5. Deze inzichten focussen zich op kinderen die meer kwetsbaar zijn, gebaseerd
op waardevol onderzoek op interacties tussen professionals en kinderen.
2. op procesmatig vlak: na de individuele coachingssessies planden we steeds team momenten
om samen te reflecteren met het volledige team. We dachten samen na over onze eigen
opvattingen en manier van observeren. Dit opent de weg naar samen groeien, collectief leren en
een meer inclusief leef- en leerklimaat (zie hieronder bij ‘acties: stappen in het proces’).
De eerste videobeelden die we maakten, werden gebruikt als ‘observaties’ van de dagelijkse praktijk.
De door video opgewekte discussies waren bedoeld om reflectie en groei te stimuleren op het niveau
van de individuele professional in interactie met de kinderen (in veel gevallen twee professionals
samen). Een selectie van videobeelden werd vervolgens gebruikt om te observeren en te reflecteren
met het team.

De samenvatting van het proces:
Stap 1: samen krachtig starten
Stap 2: filmen of video-opnames maken
Stap 3: videobeelden bekijken en bespreken (individueel of per twee)
(Herhalen van stap 2 en stap 3)

4

De ‘NCKO kwaliteitsmonitor’ van het Nederlands ‘Consortium Kinderopvang’ (Gevers Deynoot-Schaub et al., 2009) is een kader
gebaseerdop wetenschappelijk onderzoek, met focus op Kwaliteitsvolle Interacties. Het kader gebruikt in ‘VerBEELDing’ is een
vertaling van dit NCKO-kader gericht op het perspectief van het kind (Bracke, Hostyn, & Steverlynck, 2014).
5

www.grotekansen.be
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Stap 4: in team kijken en reflecteren
Stap 5: kansen zien in relatie met ouders en kinderen
Stap 6: samen afronden met de deelnemers

1: starten 2: filmen 3: coachingsgesprekken 4: team reflectie 5: kansen 6: samen afronden

6.3.1 STAP 1 – Samen krachtig starten: informatie moment vooraf
Voor wie: voor directie/beleid & participerende leraren/kinderbegeleiders/team
Waarom?
Samen verhelderen. Afspraken maken. Het is van cruciaal belang om krachtig van start te gaan
met een verhelderend informatiemoment (Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S.
,2018). In elke school, buitenschoolse opvang en kinderopvang maakten we van bij het begin
duidelijke afspraken over de manier van werken. Samen zochten we naar antwoorden op volgende
vragen: hoeveel keer filmen? wie zal filmen? op welk moment? waar en hoelang filmen? met welke
camera zal er gefilmd worden? wanneer plannen we de coachingsgesprekken? waar gaan die door?
wie is betrokken bij de coachingsgesprekken? De antwoorden waren verschillend per
school/organisatie, zo werkten we steeds op maat van de betrokkenen.
Om een idee te geven van videocoaching, bekeken we deze video van Klasse met de deelnemers:
https://www.youtube.com/watch?v=LwvCtjRtYl4&feature=emb_logo.
Ook het waarom van het video coachen werd van bij het begin scherp gesteld: samen naar meer
gelijke kansen door samen te streven naar een inclusief leef- en leerklimaat. Via beeldmateriaal,
gesprek en reflectie zien we samen de sterktes en de kansen in interactie met kinderen. Wij willen
groeien als professionals en meer gelijke kansen creëren door samen te werken aan een meer inclusief
leerklimaat.
Geen evaluatie! Veiligheid creëren. Van bij het begin maakten we heel duidelijk aan de betrokken
professionals dat de videobeelden en video-analyse enkel groeigericht ingezet worden. Dit helpt mee
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de noodzakelijke veiligheid te creëren. De beelden worden niet gebruikt om een professional te
evalueren. De beelden geven de kans te groeien als professional in interactie met de kinderen.
“In Italië zeiden ze heel duidelijk dat het de bedoeling niet is om geëvalueerd te
worden maar om het positieve te benoemen en te ondersteunen.” (kinderbegeleider)
“De drempel om eraan te beginnen, om gefilmd te worden. Er is een positieve en
open sfeer nodig om er iets uit te halen om te bespreken. Je mag niet het gevoel
hebben ‘ik ga hier op gepakt worden’, ‘mijn fouten gaan vastgelegd worden’."
(leerkracht)
“Het moment zelf (tijdens het filmen) was het onwennig. Wat gaat de coach daar
over denken? Wat gaat er daar nu over gezegd worden? Maar tijdens het gesprek gaf
het wel een veilig gevoel omdat het niet beoordelend was maar eigenlijk samen
keken naar de kinderen en zagen wat ze zochten, waar ze nood aan hebben.”
(leerkracht)

Coachende houding. Als onderzoeker en coach werkten we al van bij de eerste ontmoeting aan een
vertrouwensband met de professionals. We laten de professionals zich op hun gemak voelen. We
erkennen hun twijfels, vragen en bezorgdheden over het filmen en over de gesprekken. Wie zichzelf
laat filmen, stelt zichzelf kwetsbaar op en geeft iets van zichzelf bloot. Als onderzoeker en coach
reageren wij sensitief hierop en proberen we de professionals te begrijpen.
“Het voelen van vertrouwen/van een klik met de coach was voor mij een voorwaarde
om deel te nemen.” (leerkracht)

Informed consent ouders. De informed consent voor de ouders werd voor de eerste maal filmen aan
de ouders meegegeven om te ondertekenen. We gebruikten begrijpbare toegankelijke taal om de
toestemming van ouders te vragen en ze kregen ook extra duiding van de leerkracht of
kinderbegeleider hierover. (zie Toolbox…).
Informed consent professionals. De professionals ondertekenden ook voor de aanvang van het
filmen een informed consent. We maakten van bij het begin duidelijke afspraken over het
beeldmateriaal. De professionals zelf zijn eigenaar van de beelden, zij beslissen en beschikken over
de beelden in functie van intern gebruik in de school of organisatie.
Inhoudelijk kijkkader om te observeren. Onderzoek toont aan dat videofeedback meer effectief is
als er een vast kader is om de observatie te structureren (Fukkink, Trienekens en Kramer, 2010).
(voor meer info, zie Toolbox…). Daarom zijn we van bij het begin transparant geweest over het
kijkkader dat we gebruiken om de blik te richten. Dit verduidelijk hoe we samen naar de beelden
54

kijken, hoe we ze samen kunnen begrijpen en het biedt de mogelijkheid om zo gemeenschappelijke
taal gebruiken. Dit zorgt voor duidelijkheid, verheldering en veiligheid bij de betrokken
professionals. Het kader toont een holistische kijk/visie, maar we focusten ons op specifieke aspecten
gedurende coachingsgesprekken.
In overleg met de scholen en diensten kozen we er in dit traject voor om een focus te kiezen namelijk
‘kwaliteitsvolle interacties’, specifiek de hefboom ‘rijke taal’ en de hefboom ‘warme relaties’.
We suggereerden de deelnemers ook om de ‘Klasse’-video’s van deze twee hefbomen te bekijken.
{Link to the video on ‘warm relationships’ (with English subtitles):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2623&v=5Ljmr8HVw9s&feature=emb_logo
Link to the video on ‘rich language’ (with English subtitles):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wsfxuU_VKqw&feature=emb_logo}

6.3.2 STAP 2 – Filmen: video-opnames maken
“Het filmen niet zien als een opdracht maar als een kans!”

Wie filmt? In overleg met de betrokken professionals spraken we af wie er zou filmen: wij als
onderzoeker/coach of een collega, coördinator of pedagogisch begeleider. In twee settings werkten
we met een combinatie: de eerste maal filmde de onderzoeker, een volgende keer een collega.
Belangrijk is dat professional zich veilig voelt bij de persoon die filmt en hiermee instemt. We
respecteerden de autonomie de professional hierbij.
“Het filmen zelf is niet altijd evident: 1 collega filmt de ander, maar ondertussen
kun je niet verder op de hele groep letten. Je hebt dus voldoende personeel nodig.”
(kinderbegeleider)

Wanneer filmen? We lieten het initiatief graag van de professional komen. Samen zochten we naar
een moment dat de professional graag op beeld wou zien. Dit kon zijn een groepsmoment of
individueel moment, een kringmoment, snackmoment, overgangsmoment of een spelmoment. Soms
wist een professional niet wat te kiezen, en dat was ook goed.
Wat in beeld brengen? We brachten telkens de kinderen en professionals in beeld. We maakten
beelden om mee te kunnen ondersteunen tijdens het coachingsgesprek. We probeerden zoveel als
mogelijk de wederkerige interactie te laten zien op de beelden (tussen professional en kinderen en
kinderen onderling). We brachten ook overgangsmomenten in beeld omdat deze boeiend
beeldmateriaal zijn.
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“Het is fijn om zelf te mogen beslissing wat er gefilmd kan worden, wat niet, wat er
besproken wordt, … Dat eigenaarsschap vind ik belangrijk.” (leerkracht)

Hoelang en hoe? We namen steeds korte beeldfragmenten van ongeveer 10 minuten (niet langer).
We filmden steeds met eenvoudige apparatuur nl. een gsm. We kozen hier bewust voor omdat dit
laagdrempelig is en niet afschrikt. Het filmen deden we zoveel als mogelijk op ooghoogte van de
kinderen, dus niet uit de hoogte. Als filmer zijn we geen regisseur, we filmden niet teveel close-up
maar van verder. We probeerden zoveel als mogelijk de wederkerigheid in de interactie te filmen,
indien nodig liepen we mee om de interactie te volgen. We filmden vooral horizontaal omdat dit een
breder zicht heeft en je zo de interactie beter kan vastleggen. We werkten met ruwe beelden en gingen
niet monteren. Per professional werd er twee tot drie maal gefilmd. Na het filmen volgde telkens een
coachingsgesprek.
“Met korte beelden kan je al veel zien, bespreken en reflecteren hierover. Lijkt mij
haalbaar binnen de dienst om hier iets mee te doen in toekomst.” (coördinator)

Contact maken, verbinding maken. Als onderzoeker/coach gaven wij de kinderen en de
professionals even de tijd om te wennen aan de aanwezigheid van de filmer. We probeerden op een
onopvallende manier aanwezig te zijn. Tijdens het filmen zelf kijk ik veel boven het scherm om zo
voortdurend verbinding te maken met de professional en de kinderen. We filmden zo met respect en
gevoel voor de professional die zich open en bloot/kwetsbaar opstelt.
6.3.3 STAP 3 – 3. Beelden bekijken en bespreken individueel of in duo met een collega of met de
coördinator
Coachingsgesprekken
Praktisch. Na iedere video-opname planden we een video-coachingsgesprek met de professional
individueel of in duo met een collega of coördinator. De coachingsgesprekken duurden telkens
maximum een lesuur. De beelden worden samen bekeken op een computerscherm.
Coaching-attitude. Tijdens alle gesprekken creëerden we veiligheid voor de professionals. Dit
deden we door een waarderende houding aan te nemen (appreciative attitude). De coaching gebeurde
vanuit een ‘growth mindset’ (Dweck, 2017) met focus op de sterktes van de professionals. Wij
gebruikten ook de inzichten van de ‘zelfdeterminatietheorie’ (Ryan & Deci, 2000) die stelt dat ieder
drie essentiële psychologische basisbehoeften heeft: behoefte aan Autonomie, Betrokkenheid en
Competentie (ABC). Wanneer deze behoeften vervuld zijn, voelen mensen zich gemotiveerd en goed
in hun vel. Ze zijn noodzakelijke vitaminen voor groei als mens en professional. Dit is waarom de
56

onderzoeker/coach deze reflectievragen steeds in gedachten hield: respecteer ik voldoende de
autonomie van de professional? Werk ik voldoende aan een vertrouwensband? Zorg ik er voldoende
voor dat de professional zich competent voelt?
“Op voorhand vreesde ik dat ik mezelf niet ging kunnen zijn tijdens het filmen en
de coaching maar door de houding en de vragen van de coach kon ik wel mezelf
zijn.” (kinderbegeleider)
“Meerwaarde om zelf het proces te kunnen meevolgen: de vragen van de coach te
horen, heel waarderende houding/coaching.” (coördinator)

Focus op de kinderen, micro-analyses maken en kijken
naar de interactie vanuit kindperspectief. We maakten de
micro-analyses door in te zoomen op de basis communicatie.
We gebruikten hiervoor het schema van het ‘steunpunt videointeractiebegeleiding’ (2012)6. We keken naar de initiatieven
van kinderen, hoe deze wel of niet ontvangen werden, wel of
niet confirmed werden en wat het effect op de interactie was. We
gebruikten ‘freezing and rewinding’ (ziee Toolbox…).
Kijken naar de interactie vanuit kindperspectief. Wat zie je? Welke
initiatieven nemen kinderen? Wat doen de kinderen? Wat vertellen ze ons? Wat
zijn hun intenties? Hoe begrijpen we de noden van kinderen? Welke taal geven
we hieraan?
Door gebruik te maken van het kijkkader kwaliteitsvolle interacties vanuit
kindperspectief (zie 'Stap 2 - Hoe videocoaching gebruikt wordt voor reflectie') ‘gaven we taal’ aan
deze initiatieven, werkten we aan een ‘gemeenschappelijke taal’ om te observeren en ons op te
focussen in de coachingsgesprekken.
“Het kijkkader kwaliteitsvolle interacties ervaar ik als concreet en positief om mee
aan de slag te gaan. Heel toegankelijk om iets mee te doen op de werkvloer. Het zet
aan tot kritisch reflecteren, individueel en ook in team. De professionals kunnen elke
dag het verschil kunnen maken! (coördinator)

6

www.steunpunt-vht-vib.be
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“Meer aandacht voor de stillere of kwetsbaardere kinderen, door het beeld stop te
zetten en terug te spoelen, kan je ook beter te zien waar zij nood aan hebben, en hoe
zij tot spel komen.” (kinderbegeleider)
“Voordeel van het beeld te kunnen pauzeren en terugspoelen, om zo te kunnen klein
kijken.” (kinderbegeleidster)
“Een kleuter zei: kijk eens naar mijn zus op de speelplaats. Ikzelf en de kinderen
keken en zochten. Een ander kindje speelde daar spontaan op in en vroeg ook iemand
te zoeken. Daarna vroeg ik: ‘zien jullie…?’ Het was leuk om samen te kijken en te
zoeken. Ik kon zo heel spontaan hun taal en denken stimuleren. Het gaf de kinderen
die minder taalsterk zijn spreekkansen.” (leerkracht)

2 – Impact op de professional
Focus op de professional. Reflecteren over je eigen handelen/praktijk. Door klein te kijken naar de
kinderen in interactie keken de professionals ook automatisch klein naar zichzelf in interactie met de
kinderen. Het klein kijken naar jezelf als professional opent de weg naar het reflecteren over het eigen
handelen. Merk ik een patroon in mijn eigen reageren en handelen? Wat loopt goed? Waar ben ik
sterk in? Waarin kan ik groeien? Wat vind ik belangrijk als professional? Hoe wil ik zijn als
professional?
“Ik was ook verrast over mijn eigen expressie en lichaamstaal. Ik ben ook verschoten
van mijn eigen mimiek in mijn gezicht, mijn wenkbrauwen die omhoog gaan als
verwondering, was leuk om te zien.” (leerkracht)
“Het is positief om jezelf eens op beeld te zien, om jezelf te zien spreken, je eigen
mimiek te zien, hoe je in interactie gaat, confronterend maar ook wel leerrijk... zet
aan tot nadenken over jezelf, wie je bent en hoe je overkomt.' (leerkracht)

Videocoaching heeft zowel impact op het individueel groeien als op het collegiaal leren/groeien.
We zien (1) een verhoogd bewustzijn en (2) en verhoogde competentie bij de professionals. (zie
Stap 6, impact op het team / de organisatie). We beschrijven quotes en voorbeelden die illustreren de
‘Visie op het gebruik van videocoaching als professionaliseringsmiddel’ vermeld in de Toolbox…).
(1) Het bewustzijn verhoogt door het beschrijven van de interactie met de kinderen.
“Mooi om zien is dat je zelf en onmiddellijk ‘ziet’ welk effect een bepaalde
handeling heeft.” (coördinator)
“Je kon beter zien wat een kind eigenlijk nodig heeft, het verhoogt je inzicht op de
noden van een kind, zo wordt bijsturen mogelijk. Voorbeeld: ik dacht, ‘ze speelt niet,
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ik geef haar best ander speelgoed’, maar toen zag ik in de film dat ze eigenlijk te
veel keuze kreeg.” (kinderbegeleider)
“Op deze manier komen er betere kansen voor de stille(re) kinderen, waar je sneller
wat minder aandacht aan besteedt. Ook voor taalondersteuning is dit een goed
medium. En voor emotionele ondersteuning van kinderen (verschillende emoties bij
kinderen, hoe ga je daar mee om …). (kinderbegeleider en coördinator)
“Via beeldmateriaal, meer zicht op details, waardoor begeleidsters meer bewust
worden van de interacties en meer aandacht hebben voor kwetsbare
kinderen.”(coördinator)
“De coachingsgesprekken zijn er om stil te staan bij je manier van communiceren
met en reageren op kleuters en hoe dit binnenkomt bij het kind, zo werken aan een
warme relatie met hen.” (leerkracht)

Door observatie en reflectie, de professional kan zich meer bewust worden van zijn of haar percepties
en en kan het eigen denken beter nuanceren en het eigen handelen hierop afstemmen.
“Door de videofragmenten te zien kon ik mijn beeld over die peuter bijstellen. Ik
dacht ‘hij is nooit betrokken’ maar op beeld kon ik zien dat hij wel af en toe komt
kijken en betrokken is.” (kinderbegeleider)
“Ik had de activiteit als heel druk ervaren en heel chaotisch, ik had gevoel dat ik het
niet in de hand had maar door naar de beelden te kijken, kon ik meer kijken vanuit
het perspectief van de kinderen. Ik denk dat de kinderen dit niet als druk ervaren
hebben. Zo kon ik mijn beeld hierop veranderen.” (kinderbegeleidster)
“Je ziet dingen die je anders ontgaan. Bijv.: kinderen die aan het delen zijn. Ik was
verrast dat kinderen ook zoveel leren van elkaar. Ik durf nu meer loslaten, ik heb
meer vertrouwen gekregen.” (leerkracht)
“Het heeft mij geholpen om ziko-vo-portretten in te vullen. Door te filmen kan je
dingen zien, die je anders niet waren opgevallen, waardoor je de kinderen beter kunt
stimuleren in hun ontwikkeling. Anders kijken naar kinderen.” (kinderbegeleider)

(2) Verhoogde competentie door het bespreken van interactie, via sterktes (krachtgericht) en
via groeikansen (groeigericht).
Krachtgericht:
“Ik ben ook een persoon die graag knuffels en kusjes uitdeelt en zag tijdens de video
coaching dat de kinderen bij mij terecht kunnen als ze zich minder goed voelen of
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aandacht willen. Het was heel leuk om dit te zien en gaf me een goed gevoel.”
(kinderbegeleider)
“ Je ziet je zelf bezig en dat versterkt ook, ‘ik ben blijkbaar goed bezig’, is een fijne
ervaring. De dingen die goed liepen doe ik nu nog meer. Het geeft me meer
zelfvertrouwen.” (kinderbegeleider)
“Mensen komen tot nieuwe inzichten, tot zelfwaardering en zelfzekerheid, en dat is
heel mooi. Het doet mensen groeien in hun talenten. Op die manier creëer je ook een
positieve sfeer naar de kinderen toe.” (coördinator)

Groeigericht:
“Waardevol om te zien dat begeleider zelf de kans krijgt om de eigen leerkansen te
zien en te benoemen, waarin ze kan groeien.” (coördinator)
“Bedoeling is vanuit een positieve ondersteuning kansen te bieden naar een
groeiproces en naar meer inzichten om te komen tot een groeiproces: zelfzekerheid,
zelfvertrouwen, zelfwaardering; pedagogische vaardigheden (inzicht in noden van
kinderen); inzicht in impact van eigen gedrag op kinderen; begeleiders met neus in
dezelfde richting.” (coördinator)

Voorbeeld van focus op de kinderen, verhoogd bewustzijn en verhoogde competentie
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“Tijdens het coachingsgesprek focusten we ons op de kinderen: ik merkte initiatieven op van de
jongen die naast mij zat, hij tikte driemaal op mijn arm.” (micro-analyse met het schema
basiscommunicatie: initiatief kind) “Hij wou iets zeggen, hij had nood om te spreken ...” (kijkkader
TRACKs kwaliteitsvolle interacties vanuit kindperspectief: ‘rijke taal’) “... maar ik ontving en
bevestigde deze initiatieven niet.” (schema basiscommunicatie: geen ontvangst en bevestiging). “Ik
negeerde hem volledig. Ik had dat niet door het moment zelf, dat was niet mijn bedoeling om hem te
negeren maar dat gebeurt gewoon omdat ik bezig ben … Op beeld zie ik dit nu direct, ik zie zijn
behoefte om te spreken.” (bewustzijn verhoogt door het beschrijven van de interactie)
“Dit is stof tot nadenken, hier moet ik toch aandacht aan kunnen schenken, zeker omdat de jongen op
taalvlak kwetsbaar is. Net die kinderen zou ik net wel aan het spreken moeten laten. Hij heeft het wel
nodig om te kunnen spreken in de klas. Want vorig jaar zei hij niets en nu begint hij eindelijk te
praten, dus zou ik eigenlijk hem aan het woord moeten laten.” (competentie of bekwaamheid verhoogt
door het zien van de groeikansen in interactie met kinderen die kwetsbaar zijn op taalvlak)
“Tijdens het teammoment deelde ik mijn ervaring en inzicht met de collega’s. We konden samen
observeren en nadenken: ‘je zou rap denken: hij zegt nooit iets terwijl hij het eigen wel probeert’,
‘Hoe komt het dat hij nu initiatief neemt? Is het omdat hij dicht bij jou zit en hij zich veilig voelt
waardoor hij nu wel durft?’, ‘Misschien doet hij het wel veel maar dat we het niet altijd zien?’, ‘Het
feit dat het je zou opvallen zou al een meerwaarde zijn’… Dit reflecteren in team bood een
meerwaarde omdat zo verschillende perspectieven van collega’s aan bod kwamen en we onze eigen
observaties in vraag stelden (multiperspectiviteit).
Zo konden we onbewuste verwachtingen expliciteren. Dit is krachtig omdat zo kansen groeien om
samen in team bewuster en competenter te worden. Zo kunnen we samen een meer inclusief klimaat
realiseren en uitsluiting voorkomen.” (collegiaal leren: samen bewuster worden van eigen kijk,
observaties en verwachtingen, samen het pygmalion-effect voorkomen).

6.3.4 STAP 4 – Video-opnames in team bekijken en samen reflecteren
Vooraleer je in deze fase duikt, geven we mee dat je uiteraard de twee voorgaande fasen minstens
één keer herneemt. Zie videocoaching als een traject of proces eerder dan een ‘one shot’.
1 – Praktische afspraken en belangrijkste punten
Praktische afspraken. In alle setting planden we na de coachingsgesprekken een teammoment. De
gefilmde en gecoachte professionals konden zelf autonoom kiezen welke korte beeldfragmenten
zij toonden aan het team.
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De professional beschreef hierbij wat zij zag op de beelden: eerst bij de kinderen (klein kijken naar
kinderen) en vervolgens bij zichzelf als professional (klein kijken naar zichzelf). De professional
benoemde nieuwe inzichten, wat goed loopt/werkt en waar er nog kansen liggen in de interactie.
De bijeenkomst kan gestructureerd worden met doelvragen zoals:
Wat zie je op het scherm? Zie je andere dingen dan de professional die is gefilmd? Hoe waardeer je
deze interactie? Wat is confronterend, wat is een eye-opener? Herken je wat de gefilmde professional
noemt in termen van inzichten of actiepunten? Ziet u groeimogelijkheden?
“Je krijgt meer kans om te groeien door jezelf te zien en feedback te krijgen van
anderen.” (student)

Autonomie, verBondenheid, Competentie. De aanwezige coach hield de ‘vitaminen voor groei’
(Vansteenkiste & Soenens, 2017, zie ook Stap 3 hierboven) in gedachten bij het stellen van
reflectievragen. Bijvoorbeeld, de professional besliste autonoom welke beeldfragmenten hij/zij toont
en deelt met het team, welke inzichten, welke actiepunten/ kansen om te groeien. We stimuleerden
de coachees om positieve fragmenten te delen, waarin je kan zien dat iets ‘werkte’. Zo konden ze zich
competent voelen en spontane waardering krijgen van het team. Verbondenheid konden we
stimuleren door in team samen te observeren, ruimte te maken voor verschillende perspectieven
(multiperspectiviteit), samen te leren (collectief leren) en groeien.
“Positief dat je zelf de momenten kon kiezen en ook kon meebeslissen of de beelden
al dan niet gedeeld worden.” (leerkracht)
"Ik kreeg warme reacties, ze waren mee.” (kinderbegeleider)
“Ik had soms wat onzekerheid, ‘doe ik het wel goed?’, maar na de reacties van de
collega’s voelde ik me beter.” (leerkracht)

2 – Teamreflectie en collectief leren
Via de concrete beeldfragmenten, geselecteerd door de professional zelf, ontstaat ruimte om samen
met de collega’s na te denken en te reflecteren over de dagelijkse praktijk in de setting. Het leren van
en met elkaar staat in functie van de ambitie van videocoaching om samen een meer inclusieve
praktijk te realiseren:
Hoe inclusief is onze dagdagelijkse praktijk? Waar kunnen kinderen uitsluiting voelen? Waar kunnen
we samen nog meer op inzetten?
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Het team kan samen reflecteren over de eigen beeldvorming over kinderen die meer kwetsbaar zijn.
Door samen in team te observeren en na te denken kunnen onbewuste patronen in de interactie ontdekt
worden, bijvoorbeeld bepaalde veronderstellingen of lage verwachtingen.
“Dit is een goede manier om je team te professionaliseren, sterker te maken, meer
kansen te geven om van elkaar te leren.” (directie)
“Collega’s herkenden zich in het fragment, of het leidde tot een ruimer inzicht: ‘zo
hadden we ’t nog niet bekeken’”. (leerkracht)

Link naar kwaliteit in de groep en kwaliteitszorg in de organisatie. In functie van de kwaliteit en
het verduurzamen is het aangewezen het proces van videocoaching te linken aan bestaande processen
of modellen in de organisatie.
“Ik ben positief over de videocoaching omdat ik echt verandering merk bij het kijken
naar de kinderen, bij het observeren en zoeken naar ondersteuning voor de kinderen.
Ik heb ook geprobeerd het team hierdoor in beweging te krijgen. We staan er nu met
z’n allen meer bij stil. Het filmen had invloed en we probeerden dan zaken uit.
(collega van kinderbegeleider)
“Ook het invullen van de ziko-vo is gemakkelijker met de koppeling aan het
kijkkader van TRACKs. Nu noteer ik veel meer over de kinderen. Via een betere
observatie leer ik de ontwikkeling van de kinderen beter te zien. Ik probeer het te
integreren in de dagelijkse werking, ik zie het niet als iets ‘erbovenop’. Op deze
manier komen er betere kansen voor de stille(re) kinderen, waar je sneller wat minder
aandacht aan besteedt.” (kinderbegeleider)
“De methode van videocoaching is zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds het
spannende, het onzekere en onwennige, kwetsbare en confronterende en anderzijds
de enorme groeikansen van de methodiek. Enerzijds de beperkte tijd die je hebt als
professional en anderzijds tijd en ruimte creëren om dingen te zien, inzichten op te
doen.” (coördinator)
“Ook het invullen van de ziko-vo is gemakkelijker met de koppeling aan het
kijkkader van TRACKs. Nu noteer ik veel meer over de kinderen. Via een betere
observatie leer ik de ontwikkeling van de kinderen beter te zien. Ik probeer het te
integreren in de dagelijkse werking, ik zie het niet als iets ‘erbovenop’. "
(kinderbegeleider)
“Wat ik ondervonden heb door met beelden te werken, is dat je elk kind meer kansen
kan bieden. Door terug te kijken kan je kinderen beter helpen, beter de ontwikkeling
ondersteunen, zien waar nog moeilijkheden zijn. En door één kind te helpen, kan je
ook de kwaliteit van de leefgroep verbeteren.” (kinderbegeleider)
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Voorbeeld van verhoogd bewustzijn en competentie als een team, collectief leren en reflecteren

“Ik koos ervoor om de tweede keer gefilmd te worden tijdens het middageten. We keken klein toen
een jongen mij zonder woorden een propje zilverpapier kwam tonen. Ik reageerde door hem de
vuilnisbak aan te wijzen. Ik vroeg hem tegelijk ook om de vuilnisbak naast de rode bak te zetten.
Mijn boodschap begreep hij niet waardoor ik herhaalde en hem fysiek begeleidde.”
“Tijdens het coachingsgesprek merkte ik zo op hoe weinig de jongen eigenlijk de taal begrijpt. Omdat
ik hem snel fysiek begeleidde, was het niet duidelijk welke woorden hij precies niet begreep. Een
volgende keer kan ik gerichtere korte boodschappen geven om na te gaan wat hij precies begrijpt en
wat niet. Daar zal ik vanaf nu meer rekening mee houden, ik zal hem ook meer taakjes geven en
benoemen. Dit niet enkel bij deze jongen maar bij de kinderen die het moeilijker hebben met de taal.
Ik had altijd de neiging om de kinderen die mij goed begrijpen taken te geven. Nu ga ik proberen om
de kinderen die mij niet zo goed begrijpen taken te geven en benoemen. Vroeger gaf ik meer
opdrachtjes aan de kansrijke kinderen, nu ben ik mij bewust geworden om dit net meer te doen bij de
andere kinderen, de kinderen die meer kwetsbaar zijn.” (groeien als professional – eigen actiepunten
omschrijven – bewustwording en competentie verhogen)
“Tijdens de teamreflectie reageerde een collega (een oudere collega met migratie-achtergrond) erg
ontdaan hierover. Ze besefte dat ze ook meer de kinderen die al veel kunnen en begrijpen dingen laat
doen, in plaats van de andere kinderen die er net meer nood aan hebben. ‘Ik stond er zelf niet bij stil,
ik zal het eerlijk toegeven dat ik meestal dezelfde kindjes uitpik waarvan ik weet dat ze dit al kunnen
of weten.’ Ze ziet hier ook haar eigen leerkansen en wil hier graag mee aan de slag.”
“De andere collega’s speelden hier ook op in en erkenden hetzelfde. Er ontstond een waardevol
gesprek. We praatten en reflecteerden samen over hoe ze bewust meer kansen willen geven aan de
kinderen die hier meer nood aan hebben.” (samen observeren en reflecteren, bewustwording en
bekwaamheid verhoogt over samen het verschil maken in dagdagelijkse interacties met kinderen die
meer kwetsbaar zijn, samen naar meer gelijke kansen, samen het mattheuseffect voorkomen)
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6.3.5 STAP 5 – Kansen zien in relatie met ouders of kinderen
1 – Beeldfragmenten delen met kinderen
Kinderen beschrijven en reflecteren. In twee klassen lieten we kinderen in een kleine groep
terugkijken naar zichzelf en de klasgenootjes. We toonden bepaalde beeldfragmenten op een groot
televisiescherm en vroegen hen te verwoorden wat ze zagen op beeld. De kleuters gaven elk op hun
manier taal aan de beelden. Het gaf hen de kans om zelf te leren nadenken over de situatie,
gebeurtenis, interactie.
Kansen voor meer dialoog en betrokkenheid kinderen. Samen naar concrete beeldfragmenten
kijken kan de participatie van kinderen vergroten. Het biedt een mogelijkheid om samen in dialoog
te gaan en de kinderen een stem te geven. Het zou ook een mogelijkheid zijn om Je zou kinderen
mee laten nadenken over een oplossing voor een bepaald probleem.

“Kinderen vonden dat heel leuk om naar zichzelf te kijken. Misschien idee als er
iets is in klas om dan ook eens te filmen en te tonen aan de kinderen, als
bewustwording omdat ze daar veel van leren, benoemen wat ze zien of vb. samen
voor een oplossing zoeken.”(leerkracht)

2 – Gesprek met ouders, warme wederkerige dialoog met ouders
Ouders zien hoe hun kind echt functioneert in de klas. Positieve beeldfragmenten geven kansen
voor een warme, warme dialoog met ouders. In een setting toonden we korte beeldfragmenten aan
een mama. Het was een beeldfragment waarop haar zoon die op taalvlak heel erg kwetsbaar is (door
een taalstoornis) in de klas toch kans krijgt om te communiceren en verbanden duidelijk te maken.
De mama vond het ongelooflijk waardevol om haar zoon eens bezig te zien in de klas. Ook de
buitenschoolse opvang was aanwezig tijdens dit moment, ook voor hen is het een meerwaarde om
kinderen in de klas te zien functioneren.
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“We toonden het beeldfragment omdat we het zo mooi vonden. Mama is heel
bezorgd om haar zoon, hoe gaat dat verlopen, gaat dat nog goed komen? ze staat
ermee op en gaat ermee slapen. Als ze naar school komt is het om dingen te horen
die niet zo leuk zijn. Ze was zo gelukkig hé. Mama was zich niet echt van bewust
van hoe gaat dat nu in de klas, je krijgt als mama niet veel kans om dat te zien hé.
Mama was heel content. Het deed mama heel veel deugd.” (leerkracht,
geëmotioneerd)

Ouders van kinderen die meer kwetsbaar zijn worden vaak uitgenodigd voor gesprekken die minder
het positieve maar eerder negatieve zaken belichten. Wij maakten de bewuste keuze om met positieve
beeldfragmenten te werken. Dit opent de weg naar een warme, open dialoog met ruimte voor het
belichten van sterktes en het delen van bezorgdheden. Tegelijk borgen we zo een positief
videofragment. Het werken met beelden opent dus ook kansen voor dialoog en verbinding tussen
leraren en kinderbegeleiders van buitenschoolse opvang.
Andere mogelijkheden om beeldfragmenten te tonen:
- Tijdens rondleidingen, openklasdagen of infomomenten kunnen beelden getoond worden om zo
een idee te geven aan de ouders hoe een opvang, een buitenschoolse opvang, een klas werkt. Dat
kan een positief effect op de ouders hebben: opluchting vooral, gerustgesteld nu ze zien wat er
zoal gebeurt overdag, blij dat de school zich hiervoor openstelt. Wanneer ouders een vraag hebben
of met zorgen zitten, kan het team een filmpje maken om te tonen hoe het gaat.
- Beelden kunnen ook een gespreksopener zijn bij kinderen én ouders.

6.3.6 STAP 6 – Samen afronden: focus op het proces van videocoaching
“Terugkijkend naar het project videocoaching zie ik meer zelfzekerheid in mijn
collega’s, ik als coach/coördinator geef veel waardering, maar deze methodiek doet
dit nog veel sterker.” (coördinator)
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Focusgroep met de deelnemers
We werkten tijdens de focusgroep heel bewust met beelden (voor de gelegenheid: foto’s) om op zoek
te gaan naar overtuigingen, opvattingen, ervaringen en belevingen. Via de beelden wilden we graag
verhaal uitlokken en zo ook antwoorden krijgen op onderstaande vragen. Het doel van de focusgroep
was elkaars mening horen, daarover in gesprek gaan en begrip hebben voor elkaars perspectief.
Focusgroep met de deelnemers
De deelnemers van de videocoaching sessies in Gent

(pre-schools, kinderbegeleiders van de

buitenschoolse opvang en de kinderdagverblijven) kwamen samen om verdere implicaties van de
methodiek videocoaching op hun dagelijkse praktijk te bespreken, als individuele professionals en
als een lid van een team. Met hun coördinatoren en directies, wisselden we uit over de impact van
videocoaching op de cultuur van teamreflectie. De onderzoeker/coach gebruikte train-the-trainermethodes om de uitwisseling te stimuleren.
Voor deze focusgroep gebruikten we heel bewust beelden (voor de gelegenheid: foto’s) om op zoek
te gaan naar overtuigingen, opvattingen, ervaringen en belevingen. Via de beelden wilden we graag
verhaal uitlokken en zo antwoord krijgen op onderstaande vragen:
Opwarming: Waarom zou je videocoaching aanraden aan een andere kinderbegeleider, leerkracht,
coördinator of directie?
Vraag 1 - Wat deed je verwonderen en groeien als professional?
Vraag 2 - Welke moeilijkheden, kansen zie je bij het gebruik van video’s?
Vraag 3 - Welke ondersteuning heb ik nodig om videocoaching verder te zetten? Wat hebben we
op teamniveau nodig? Suggesties?
Verder planden we gesprekken met de pedagogische begeleidingsdiensten waarmee we spraken
tijdens de opstart van het project. We planden ook een ‘train the trainer’-moment voor diverse
pedagogische begeleiders en hun coördinatoren van de Stad Gent. We hoopten op die manier een
bijdrage te leveren aan het versterken van de professionalisering op alle niveaus en op een hechtere
samenwerking tussen alle professionals en diensten betrokken bij de groei van jonge kinderen.

6.4 Fase 3 – Evaluatie: reflectie over het traject/proces van video coaching
In de laatste fase hebben we nagedacht over het hele proces in een focusgroep met alle
professionals en hun coördinatoren die aan het project hebben deelgenomen. De interactie werd op
gang gebracht door drie vragen. We citeren de mening van de deelnemers.
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Vraag 1: Terugkijken naar het volledige proces van videocoaching, wat was voor jou het
meest belangrijk in je eigen professionele groei?
“Drie minuten film gaf direct veel zicht op gedrag van een kindje, er was zoveel te
zien op zo’n kort fragment.”
“ Je ziet dingen die je anders ontgaan. Bijv.: kinderen die aan het delen zijn.”
“Je kon beter zien wat een kind eigenlijk nodig heeft, het verhoogt je inzicht op de
noden van een kind, zo wordt bijsturen mogelijk. Voorbeeld “ik dacht, ‘ze speelt
niet, ik geef haar best ander speelgoed’, maar toen zag ik in de film dat ze eigenlijk
te veel keuze kreeg.”
“Verrast dat de kleuters ook onderling veel van elkaar leren.”
“Je ziet je zelf bezig en dat versterkt ook, ‘ik ben blijkbaar goed bezig’, is een fijne
ervaring. De dingen die goed liepen doe ik nu nog meer. Het geeft me meer
zelfvertrouwen.”
“Ik durf nu meer loslaten, ik heb meer vertrouwen gekregen.”
“Meer zelfzekerheid, ik als coach/coördinator geef veel waardering, maar deze
methodiek doet dit nog veel sterker. Mooi om zien is dat je zelf en onmiddellijk ‘ziet’
welk effect een bepaalde handeling heeft.”

Vraag 2. Wat zijn volgens jou de meest kritieke punten en moeilijkheden wanneer je met
beelden werkt?
“De drempel om eraan te beginnen, om gefilmd te worden. Er is een positieve en
open sfeer nodig om er iets uit te halen om te bespreken. Je mag niet het gevoel
hebben ‘ik ga hier op gepakt worden’, ‘mijn fouten gaan vastgelegd worden’.
“Veiligheid is nodig, is nog een issue voor sommige collega’s.”
“Er zijn heel wat kansen: mensen komen tot nieuwe inzichten, tot zelfwaardering en
zelfzekerheid, en dat is heel mooi. Het doet mensen groeien in hun talenten. Op die
manier creëer je ook een positieve sfeer naar de kinderen toe.”
“ Het is fijn om zelf te mogen beslissing wat er gefilmd kan worden, wat niet, wat
er besproken wordt, … Dat eigenaarsschap vind ik belangrijk.”
“Het filmen zelf is niet altijd evident: 1 collega filmt de ander, maar ondertussen
kun je niet verder op de hele groep letten. Je hebt dus voldoende personeel nodig.”
“Veel kansen om de observaties beter in te vullen, ik kan nu veel meer schrijven over
kinderen nu, door die videocoachingsuitleg en -training (ze verwijst naar de
hefbomen van Kwaliteitsvolle Interacties – zie TRACKS Concept note). Nu noteer
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ik veel meer over de kinderen. Via een betere observatie leer ik de ontwikkeling van
de kinderen beter te zien. Ik probeer het te integreren in de dagelijkse werking, ik zie
het niet als iets ‘erbovenop’.”
“Op deze manier komen er betere kansen voor de stille(re) kinderen, waar je sneller
wat minder aandacht aan besteedt. Ook voor taalondersteuning is dit een goed
medium. En voor emotionele ondersteuning van kinderen (verschillende emoties bij
kinderen, hoe ga je daar mee om …).”
“Het is zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds het spannende, het
onzekere/onwennige, kwetsbare en confronterende en anderzijds de enorme
groeikansen van de methodiek; enerzijds de beperkte tijd die je hebt als professional
en anderzijds tijd en ruimte creëren om dingen te zien, inzichten op te doen.”

Over reflectie in team:
“Ik hoop dat dit soort inzichten ook kan groeien op het teamniveau.”
“Het biedt de kans om de positieve kanten van elkaar te zien in het team.”
“Fijn dat de begeleidster in het team de nadruk legde op het positieve, het
waarderende, …”
“Een positief neveneffect: meer verbinding tussen de professionals van de stibo en
van school.

Extra:
“Dit is ook wel bruikbaar om bepaalde fragmenten aan de kinderen zelf te kunnen
zien. Zo hebben we een groep kinderen gefilmd, waarna we een gesprek met hen
startten: ‘wat werkt er goed in de groep?’. Kinderen konden dat goed verwoorden.
‘En wat kunnen we doen om het te verbeteren’. We merken dat kinderen een spiegel
kunnen zijn voor elkaar. Dus ook bij kinderen: niet-evaluerend, niet ‘duiden op wat
slecht gedrag is’.
“Vroeger toonde de directie ook beelden aan ouders – bijv. een openklasdag en
naderhand de beelden getoond. Heeft ook positief effect op de ouders: opluchting
vooral, en blij dat de school zich hiervoor openstelt (‘want ik sta ermee op en ik ga
ermee slapen’).”
“Beelden kunnen dus gespreksopener zijn bij kinderen en ouders.”
“Als ouders een vraag hebben of met zorgen zitten, maakt het team nu een filmpje
om te tonen hoe het gaat.”
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Vraag 3. Welke ondersteuning heb ik nodig om videocoaching verder te zetten, zowel
individueel als op teamniveau? Welke suggesties heb je?
“Pluim voor de coach, ze heeft iedereen goed gerustgesteld, vertrouwen gegeven.
De beginsituatie was helder: ‘ik ben hier om jullie te ondersteunen, te helpen’.”
“ Er is binnen het team een reflectiecultuur nodig. Het samen reflecteren is erg
waardevol en krachtig.”

6.5 Finale observaties en aanbevelingen – kansen om impact te hebben op verschillende
actoren in de ECEC-voorzieningen
Als we het hele proces bekijken, inclusief de feedback en metareflecties van de deelnemers,
coördinatoren en hun betrokken pedagogische begeleidingsdiensten, kunnen we enkele
aanbevelingen doen voor iedereen die van plan is een soortgelijk project te starten.
‘Spacetime’ voor reflectie als individu en als team
De focusgroep onthulde het belang van het creëren van een 'context' van wederzijds en collectief
leren, waar ‘peer-visitatie’ en teamreflectie op een veilige groeigerichte manier kunnen plaatsvinden,
waar professionals uitgroeien tot een 'reflectieve professional in een competent systeem', waar ze
samenwerken aan een meer inclusieve praktijk met minder uitsluiting. Er moet dus 'tijd en ruimte'
worden gecreëerd voor deze doelen.
Het team kan beeldfragmenten en foto's gebruiken voor pedagogische documentatie, b.v. een
afbeelding die belangrijk is voor een professional om te praten over interacties, kan ook in een team
worden gebruikt om collectief leren visueel te maken.
De voordelen voor een team - als er een reflectiecultuur wordt gecreëerd / gevestigd / gehandhaafd bij het gebruik van de video-coachingmethode zijn duidelijk: samen als team beelden observeren en
interpreteren, naar dezelfde praktijken kijken en toch verschillende dingen zien, met verschillende
perspectieven en een gedeelde visie construeren ... Multiperspectiviteit als sleutel voor het omgaan
met diversiteit.
Door middel van video-coaching kan een team ideeën uitwisselen en het bewustzijn vergroten over
hoe ze kunnen samenwerken om kwaliteitsinteracties te bespreken, hoe gelijke kansen kunnen
worden gecreëerd voor kinderen die kwetsbaarder zijn, hoe een meer inclusieve omgeving kan
worden gecreëerd. Dit maakt de organisatie duurzaam en creëert solidariteit (“het gaat om het proces
en niet om het product”).
Samenwerking tussen ‘welzijn’ en ‘onderwijs’
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In Vlaanderen is er een ‘split system’ in de ECEC-instellingen: kinder- of thuiszorg tot 2,5 jaar
(georganiseerd door 'welzijn'), en voorschools (niet-verplicht onderwijs, georganiseerd door
'onderwijs') van 2,5 jaar tot 6 jaar oud. In het basisonderwijs (incl. dus het kleuteronderwijs) is er een
systeem van buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd, middagopvang, woensdagmiddag en
tijdens schoolvakanties). Dus kinderen tussen 2,5 en 6 jaar worden geconfronteerd met verschillende
overgangen:
- ‘verticale’ overgangen naar leeftijd: van kinder- / thuiszorg tot voorschools, van voorschools tot
basisschool
- 'horizontale' of 'micro'-overgangen gedurende een dag: van buitenschoolse opvang tot
voorschoolse les, meerdere keren per dag.
In veel situaties - zoals in de Stad Gent - proberen de professionals in al deze ECEC-instellingen
samen te werken, proberen ze te werken aan een gemeenschappelijke missie en visie, met de nadruk
op de 'pedagogische continuïteit' voor het welzijn en welzijn van alle kinderen. Videocoaching kan
een sterke methode zijn om dit te ondersteunen.
Het belang van appreciative coaching als sleutelelement factor
Allereerst behoort het eigendom van de beelden toe aan de professional die wordt gefilmd en
gecoacht. Hij of zij beslist of de beelden zullen en kunnen worden gebruikt, welke beelden, enz. Deze
autonomie is een belangrijk aspect van de veiligheidscontext, een voorwaarde die moet worden
gecreëerd vóór het filmen en coachen. Het is vooral belangrijk wanneer je fragmenten met het team
wilt delen (wetende dat de verantwoordelijke van de personeelsevaluatie aanwezig kan zijn).
Video coaching - zoals we dat in TRACKs hebben ervaren - zou moeten uitgevoerd worden met de
coachende houding en visie van waardering, met een groei-mindset. En daarbij 'verlaagt de coach' de
drempel, zodat professionals kwetsbaar durven zijn om te leren en te groeien (en niet om geëvalueerd
te worden).
In deze waarderende, op groei gerichte setting leren zowel de coach als de gecoachte samen, en staan
samen verwonderd bij het begin van het verwerven van nieuwe inzichten. Ze zien allebei kansen in
videofragmenten in interacties met kinderen, in gesprekken met ouders om een warme wederzijdse
dialoog op te bouwen. Ze kijken samen naar wat er goed gaat in de interacties tussen professionals
en kinderen.
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7. Implicaties voor de praktijk: Cross-national analyse
Uitgaande van de casestudies van de landen die hierboven zijn voorgesteld, is het mogelijk
om enkele terugkerende dimensies te identificeren die uiterst nuttig kunnen zijn om succes in de
praktijk te garanderen. In dit laatste deel van de toolbox zullen we proberen een samenvatting te
geven van deze factoren die kunnen helpen bij het overwegen van initiële en in-service trainingstools
en pedagogisch toezicht voor leerkrachten en kleuters. Door een overzicht te geven van de aspecten
waarmee rekening moet worden gehouden, willen we in het bijzonder licht werpen op de
mogelijkheden en uitdagingen die professionals tegenkomen bij het gebruik van video als middel om
actief leren en praktijken geworteld in het inclusieve paradigma te bevorderen.
Elke casestudie heeft getracht de voordelen te laten zien van videocoaching, teamgesprekken
en focusgroepen die kunnen worden gebruikt als krachtige instrumenten om de professionele groei
van trainers, coaches, leerkrachten … te ondersteunen door middel van collectieve reflectie en
pedagogische begeleiding. Teamgesprekken op basis van videofragmenten helpen professionals,
herformuleren de educatieve doelstellingen van professionals en vinden mogelijkheden om zich te
concentreren op de behoeften en intenties van kinderen, en deze af te stemmen op die van zichzelf.
Daarnaast helpen deze gesprekken bij het identificeren van specifieke momenten waarop de
intentionaliteit van de opvoeders die van de kinderen vervangt.
Allereerst onderstreepte elke partner de pragmatische waarde van een voorereidende
opleiding voor alle bij het project betrokken professionals om de doelen en de belangrijkste waarden
van het TRACKs-project, van videocoaching te verduidelijken. In elke casestudie werd vastgesteld
dat deze initiële training uitermate geschikt is voor het creëren van een klimaat van wederzijds
respect. Met name de Poolse casestudy heeft duidelijk gemaakt hoezeer deze initiële opleiding
onmisbaar is om een cultuur van kritiek en oordeel te voorkomen. Door kansen voor vooropleiding
te creëren, kunnen de betrokken professionals een klimaat van wederzijds vertrouwen ontwikkelen
dat essentieel is om reflexiviteit en professionele groei te bevorderen.
Elke betrokken partner onderstreepte ook de waarde van werken in een team. Na het
creëren van een klimaat van wederzijds vertrouwen, konden professionals hun bewustzijn en
reflexiviteit vergroten dankzij de hele groep professionals. Door als een team te werken, konden alle
professionals hun persoonlijke en verschillende standpunten delen. Professionals kunnen naar
dezelfde praktijk kijken en toch verschillende dingen zien, een ander perspectief hebben en multiperspectief kan worden beschouwd als een belangrijke hefboom voor het omgaan met diversiteit, iets
wat wordt onderstreept door de Belgische casestudie.
Een andere dimensie waarmee unaniem rekening kan worden gehouden, is het belang van
ruimte en tijd voor teamgesprekken. Alle professionals van de betrokken landen hebben benadrukt
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dat video-coaching tijd nodig heeft om opnames opnieuw te kunnen bekijken, met als hoofddoel het
stimuleren van reflexiviteit en professionele groei. Door tijd en ruimte te hebben voor dit soort
teamgesprekken kunnen verschillende gezichtspunten, nieuwe perspectieven, een hernieuwde
aandacht voor de intenties van de kinderen naar voren worden gebracht. De groep zelf wordt een
groeicontext waar betekenissen kunnen worden gedeeld die reflexiviteit kunnen helpen en nieuwe
kennis kunnen stimuleren voor het herinterpreteren van educatieve relaties tussen volwassenen en
kinderen.
De partners van dit project benadrukken ook het belang van een goede toolkit voor het
beheer van het hele onderzoeksproces en de video-coachingsessies, om een reflexieve benadering te
stimuleren bij de analyse van de videogegevens en tijdens het dagelijkse leven binnen diensten .
Hiervoor is de toolkit uitgewerkt binnen het TRACKs-project ( Toolbox: Krijtlijnen bij het gebruik
van video-analyse en videocoaching als een instrument om (toekomstige) ECEC-begeleiders te
professionaliseren). Dit heeft de volgende kenmerken:
- het is eenvoudig toe te passen,
- het kan gemakkelijk worden aangepast aan de specificiteit van diverse ECEC-instellingen,
- het kan worden herzien en aangepast door de professionals die zich bezighouden met de
processen van video-analyse en -coaching in verschillende landen en ECEC-systemen.
Een goede toolkit zal trainers en coaches begeleiden bij het faciliteren van zelfreflectie- en
groepsreflectieprocessen, waardoor ze de video-coachingmethoden kunnen aanpassen aan de
specifieke behoeften van professionals die in elke omgeving werken. Een toolkit helpt de
professionals om nieuwe manieren van lezen en interpreteren van de educatieve situaties waarin ze
merken dat ze acteren, te gebruiken. Het doel is om de aandacht van de professionals te vestigen op
kinderen, op hun intenties (die niet altijd die van volwassenen weerspiegelt) en op hun verschillende
manieren van communiceren.
Ten slotte zijn alle betrokken partners het erover eens dat het videomateriaal een nuttige
pedagogische documentatie voor de instelling of school kan zijn, in staat om de geschiedenis ervan
en het nut van werken in een team weer te geven.

73

Referenties
Asquini, G. (Ed.). (2018). La Ricerca-Formazione: Temi, esperienze e prospettive. Milano: FrancoAngeli.
Balduzzi, L., & Lazzari, A. (2018). Ricerca-Form-Azione: implicazioni pedagogiche e metodologiche del fare
ricerca con gli insegnanti. In G. Asquini (Ed.), La Ricerca-Formazione. Temi, esperienze, prospettive
(pp. 63-74). Milano: FrancoAngeli.
Balduzzi, L., & Pironi T. (Eds.). (2017). L’osservazione al nido. Una lente a più dimensioni per educare lo
sguardo. Milano: FrancoAngeli.
Bertolini P. (2001), L’esistere pedagogico, La Nuova Italia, Firenze.
Boog B. (2003), “The Emancipatory Character of Action Research, its History and the Present State of the
Art”, Journal of Community & Applied Social Psychology, 13, pp. 426-438.
Bourdieu P., Passeron J-C. (1972) La Riproduzione del sistema scolastico ovvero della conservazione
del'ordine culturale, Rimini, Guaraldi.
Bove, C. (2007). Metodologie visuali e contesti dialogici. Un metodo di ricerca in situazioni interculturali.
Educazione Interculturale, 5(3), 341–359.
Bove, C. (2009). Metodologie visuali e formazione. Analisi di due esempi di ricerche. In C. Bove (Ed.),
Ricerca Educativa e Formazione. Contaminazioni Metodologiche (pp. 66-94). Milano: FrancoAngeli.
Bove, C., & Cescato, S. (2013). Cultures of education and rituals of transition from home to the infant toddler
center. Observing interactions and professional development. Ricerche di Pedagogia e Didattica. Journal
of Theories and Research in Education, 8(2), 27–44.
Bove, C., Mantovani, S. (2015). Pedagogie implicite e aspettative reciproche nel dialogo tra genitori immigrati
e insegnanti nella scuola dell’infanzia, Rivista Italiana di Educazione Familiare n.1, pp. 9-31.
Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S. (2018). VerBEELDing. Interactie in beeld, interactie
in gesprek. Gent: Arteveldehogeschool. www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/
Cescato, S., Bove, C., & Braga, P. (2015). Video, formazione e consapevolezza. Intrecci metodologici.
Form@re. Open Journal per la Formazione in Rete, 15(2), 61–74.
Davis, C.S. (2008) “Critical action-research” In: Given, L.M. (2008) The SAGE encyclopedia of qualitative
research methods, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Eurofound. (2015). Working conditions, training of early childhood care workers and quality of services. A
systematic review. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Fukkink, R., & Lont, T. A. (2007). Does training matter. A meta-analysis of experimental studies of caregiver
training. Early Childhood Research Quarterly, 22(3), 294-311.
Fukkink, R., & Tavecchio, L. (2010). Effects of Video Interaction Guidance on early childhood teachers.
Teaching and Teacher Education, 26(8), 1652–1659.
Fukkink, R., Trienekens, N., & Kramer, L. (2010). Video feedback in education and training: Putting learning
in the picture. Educational Psychology Review, 23(1), 45–63.
Gawlicz, K. (2009) Wrastanie w nierówność: edukacja przedszkolna a odtwarzanie struktur
dominacji i podporządkowania. In A. Męczkowska-Christiansen, & P. Mikiewicz (Eds.),
Idee – diagnozy – nadzieje: szkoła polska a idee równości (pp. 83–102). Wrocław:

74

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Gevers Deynoot-Schaub, M., Fukkink, R., RiksenWalraven, M., Kruif, R. de, Helmerhorst, K. &

Tavecchio,

L. (2009). De NCKO-Kwaliteitsmonitor. Het instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun
pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen. Amsterdam: SWP.
Gołębniak, B. G., & Krzychała, S. (2015) Akademickie kształcenie nauczycieli w

Polsce

–

raport

z

badań. Rocznik Pedagogiczny, 38, 97–112.
Guba, E., & Lincoln, Y. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N.
Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (3rd ed.) (pp. 191-216).
Thousand Oakes, CA: Sage.
Habermas, J. (1985) Etica del discorso, Laterza, Bari.
Hayward, K., & McKinnon, E. (2013). Making Children’s Learning Visible: Uncovering the curriculum in the
child. In: McKinnon (ed.) Using Evidence for Advocacy and Resistance in Early Years Services,
London: Routledge, pp. 92-109.
Jensen, B., & Brandi, U. (2018). Enabling professionals to change practices aimed at tackling social inequality
through professional development: Results from a case study. European Early Childhood Education
Research Journal, 26(1), 50-65.
Kalkman, K., & Clark, A. (2017). Here we like playing princesses–newcomer migrant children’s transitions
within day care: Exploring role play as an indication of suitability and home and belonging. European
Early Childhood Education Research Journal, 25(2), 292–304.
Kwiek, M. (2012) Changing higher education policies: From the deinstitutionalization to the
reinstitutionalization of the research mission in Polish universities. Science and Public Policy, 39(5),
641-654.
Law 13 July 2015, n.107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg (ver. 10.12.2019).
Lazzari, A., Picchio, M., & Musatti, T. (2013). Sustaining ECEC quality through continuing professional
development: systemic approaches to practitioners’ professionalisation in the Italian context. Early
Years, 33(2), 133–145.
Legislative Decree 13 April 2017, n. 65. Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015,
n. 107: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg (ver. 10.12.2019).
Mleczko, I., Pustułka, P., Sarnowska, J., & Buler, M. (2019) Nowe oblicza konfliktu ról wśród młodych Polek
i Polaków w świetle łączenia rodzicielstwa ze studiami i pracą zawodową. Przegląd Socjologii
Jakościowej, 15(4), 106-129.
Mortari, L., & Mazzoni, V. (2010). La ricerca con i bambini. Rassegna bibliografica. Infanzia e Adolescenza,
10(4), 5–29.
Nigris, E. (Ed.). (2004). La formazione degli insegnanti. Percorsi, strumenti, valutazione. Roma: Carocci.

75

OECD. Organization for Economic Co-operation and Development (2012). Research brief: Qualifications,
education

and

professional

development

matters.

Paris.

OECD

Publishing.

www.oecd.org/education/school/49322232.pdf (ver. 10.12.2019).
Peeters, J., & Sharmahd, N. (2014). Professional development for ECEC practitioners with responsibilities for
children at risk: Which competences and in-service training are needed? European Early Childhood
Education Research Journal, 22(3), 412–424.
Peeters, J., & Peleman, B. (2017). The competent system or the intersection between research, policy making
and practice. In The SAGE handbook of early childhood policy (pp. 522-536). Sage.
Peleman, B., Vandenbroeck, M., & Van Avermaet, P. (2020). Early learning opportunities for children at risk
of social exclusion. Opening the black box of preschool practice. European Early Childhood Education
Research Journal, 28(1), 21-42.
Picchio, M., & Mayer, S. (2019). Transitions in ECEC services: the experience of children from migrant
families. European Early Childhood Education Research Journal, 27(2), 285–296. Recommendation
2019/C189/02 of the Council of the European Union, 22 May 2019. High-Quality Early Childhood
Education

and

Care

Systems.

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9014_2019_INIT&from=EN (ver. 10.12.2019).
Plomien, A. (2009) Welfare state, gender, and reconciliation of work and family in Poland: policy
developments and practice in a new EU member. Social Policy & Administration, 43(2),
136-151.
Pontecorvo, C., Ajello, A. M., Zucchermaglio, C. (1995) I contesti sociali dell’apprendimento, LED, Milano.
Project website ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen': https://www.grotekansen.be/nl/home/1
Ryan, R., Deci, E. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social
Development and Well-Being. American Psychologist, Vol 55, No. 1, 68-78. Ed.: American
Psychological Association.
Schön, D. A. (1993). Il Professionista riflessivo: per una nuova epistemologia della pratica professionale,
Edizioni Dedalo.
Sikorska, M. (2019) Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce-rekonstrukcja codzienności.
Warsaw: Scholar.
Ślusarczyk, M. (2010) Spory o edukację wczoraj i dziś: społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform
oświatowych-porównanie Polski i Niemiec. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Steunpunt Video-Hometraining en Video-Interactiebegeleiding, Belgium, www.steunpunt-vht-vib.be
Tobin, J., & Davidson, D. (1990). The ethics of polyvocal ethnography: empowering vs. textualizing children
and teachers. International Journal of Qualitative Studies in Education, 3(3), 271–283.
Tobin, J., Mantovani, S., & Bove, C. (2010). Methodological issues in vide-based research on immigrant
children and parents in early childhood settings. In M. Tarozzi & L. Mortari (Eds.), Phenomenology and
Human Science Research (pp. 204-225). Charlottesville: Zeta Books.
Tuckman, B. W. (1965) “Developmental sequence in small groups.” Psychological Bulletin, 63 (6), pp. 384399.

76

Tuckman, B. W., Jensen, M. A. (1977) “Stages of Small-Group Development Revisited”, Group &
Organization Management, 2(4), pp. 419-427.
Urban, M., Vandenbroeck, M., Van Laere, K., Lazzari, A., & Peeters, J. (2012). Towards competent systems
in early childhood education and care. Implications for policy and practice. European Journal of
Education, 47(4), 508–526.
Vansteenkiste, M., Soenens, B. (2017). Vitamines voor Groei. Ontwikkeling voeden vanuit de ZelfDeterminatietheorie. Acco Uitgeverij.
Wenger, E. (2010). Communities of practice and social learning systems: the career of a concept. In Social
learning systems and communities of practice (pp. 179-198). Springer, London.
Wenger, E. (1998) Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge University Press.

77

