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Onderzoeksvraag

Hoe kan de samenwerking tussen 

kleuterleerkrachten, kinderbegeleiders en andere 

medewerkers die instaan voor zorg, spelen en leren 

ondersteund worden? 

 Vanuit een geïntegreerde benadering van zorg, spelen 

en leren

 Vanuit een waarderende benadering van de diverse 

achtergrond en ervaringen van medewerkers

 Met aandacht voor de rol en positie van korter 

opgeleide medewerkers



Waarom?



‘Onzichtbare’ assistenten



Kortgeschoold of geen 

initiële kwalificatie en lage 

job mobiliteit

Weinig mogelijkheden tot 

professionele ontwikkeling

Geen beroepsprofiel, wel 

occassioneel 

functiebeschrijving

Sterk versnipperd 

urenpakket

Onduidelijk wie aanstuurt

“Wij hebben geen full time job, 

maar een beperkt urenpakket. 

Of versnipperd over 

verschillende scholen. Ik wist 

dat wel van in het begin, maar 

had niet gedacht het dat zo zou 

blijven.’ En: ‘Hoe kan ik de 

kinderen leren kennen als ik 

soms maar twee uur in een klas 

sta? Hoe kan ik een koffie 

drinken met mijn collega’s?”

Knelpunten werkbaar werk



Taken kinderbegeleider 

beperkt tot fysieke / 

technische zorgtaken

Hiërarchie tussen leren en 

zorg wordt weerspiegeld in 

de relatie leerkracht –

kinderbegeleider

En belemmert op zijn beurt 

een educare-benadering.

“Ik hoorde onlangs van iemand 

die de helft van de tijd aan de 

toiletten moet zitten wachten”

“Ik word gezien als de 

pipikakajuf”.

Knelpunten pedagogische continuïteit



De spreidstand van kinderbegeleidsters

“Wij doen eigenlijk niet zo veel”  nr toilet gaan, zorg,…

“We hebben een unieke taak, onvervangbaar voor veel kinderen. 
In een schoolcarrière van een kind kan dit echt het verschil maken.”

“Ik denk dat een kind zich in de eerste plaats goed moet voelen om 
zich te kunnen ontplooien. Wij kunnen daarin wel een grote rol 
spelen, ook al lijkt het misschien onbenullig of onzichtbaar wat we 
doen.”

“Ik probeer er het huiselijke een beetje in te brengen, het 
liefdevolle. De stap naar de peuterklas is zo groot. Stel je voor dat je 
zelf ergens nieuw terechtkomt! Dat is ook zo voor kinderen. Het zijn 
kleintjes die in een nieuwe wereld terechtkomen tussen allemaal 
nieuwe mensen. Ik kan mij inbeelden dat dat enorm moeilijk moet 
zijn. Dus ik probeer hun aandacht te geven, er zo veel mogelijk te 
zijn voor hen.”



Hoe?

Literatuuronderzoek

Actie-onderzoek in 

pilootscholen

Transnationale 

uitwisseling

Lokale uitwisseling in 

adviesgroep





VALUE ROADMAP

Inspiratie 

professionaliserings-

traject voor 

kinderbegeleiders en 

kleuterleerkrachten 

Educare

• Welzijn, leren en spelen onlosmakelijk 
verbonden

• Creëren van een thuisgevoel en inclusieve 
omgeving

• Noden en doelen van kinderen als vertrekpunt

Professionele 
identiteit

• Gevoel van competentie, erkenning van je werk 
door anderen en ervaring deel uit te maken van 
een team

• Beïnvloed door hoe we onzelf zien, hoe we 
anderen zien en hoe anderen ons zien. 

Samenwerken

• Continu proces (planning – uitvoering –
evaluatie)

• In sfeer van gelijkwaardigheid

• Werken aan gezamenlijke doelstellingen



Participatieve benadering

Reflectie over en voor de 

praktijk

Rol van de facilitator

Betrokkenheid van en steun 

door leidinggevenden

VALUE ROADMAP



VALUE DIVERSITY IN CARE AND EDUCATION

Ervaringen uit de Brusselse piloot 

Marleen Rosiers & Kaat Verhaeghe, Erasmus Hogeschool Brussel

Opleiding Educatieve Bachelor Kleuter & Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind 



Piloot Brussel 

Pilootschool: De Kamelon 

Anderlecht:  grootstedelijk, buurten met hoge kansarmoedegraad, doorgangswijk

Publiek: 

• 2,5-12 (split system)

• De school als eerste context buiten het gezin

• 100% diverse leerlingenpopulatie

Het team: 

• Directeur

• Lerarenteam (n = 8); Vrouwelijk (middle class); pendelaars

• Hulpovoeder/kindbegeleider (n = 3); 1 man, Brusselaars, buurtbewoners, 

migratieachtergrond

• Ondersteuner OCB



Doelen 

Doelen van het coachingstraject: 

• Versterken van de samenwerking tussen verschillende profielen in 

het team 

• Bewustzijn over de kijk op ‘edu-care’ creëren

• Installeren van een klimaat dat multiperspectiviteit in het team

toelaat en waardeert

• Agency en ‘stem geven’ aan alle leden van het team 

• Intrinsieke motivatie stimuleren om de pedagogische kwaliteit te

versterken en aan visieontwikkeling te doen



Narrative collaborative coaching

Hoe?

Geïnspireerd op narrative and collaborative approach

How we relate to the situation and context we are currently in, the sensing of the 
situation is pre-reflective (preconscious and not verbalised)… we act on our 
auto-pilot, on the basis of habits, routines and internalised processes 
(Stelter, 2007, p192). Coaching can be an important way to help the focus 
person to put the implicit into words, and thereby make his or her actions 
reflective and present. (Stelter, 2007, 193)

 Exploratie van waarden en betekenisgeving

 Bewuste professionele identiteit

De rol van de coach in de creatie van een narratieve ruimte 

A narrative coach creates a holding container in which people can 
courageously and creatively bring their narrative material into the world.
(Drake, 2014, p.125)



Basishouding coach 

(Verhaeghe, Den Haese & De Raedemaeker, 2018 In Verhaeghe & Den Haese, 2020)



De rol van de coach

Extern 

‘Educare’-taal (LKO-PJK)

Reflectie stimuleren 

Procesmatig werken 

Facilitator – confrontator – co-creator 

Comfortzone vs. grenzen verleggen

Gelijk of gelijkwaardig? 



Traject 

Three phased model for narrative collaborative coaching
(based on Verhaeghe & Den Haese, 2020) 

• F2f coaching + thinking-reflection exercises
• 2 coaches 
• Transcription of ‘interesting moments, words,…’ to deepen the

process
• 8 moments
• Core-team meetings

Phase 0: building trust

Moments of informal meeting: cooking event, attendance in 
teacher room, soup moments for parent

Phase 1: Getting insight in the subjective reality of 
individuals and the group dynamic involved

Coach as facilitator

Lab 1: getting to know you 

Lab 2: image of job, educare



Traject 

Phase 2: confronting and contesting perspectives, 

multiperspectivity

Coach as confronter 

Lab 3: while laughing you tell… the truth?

‘Brussel has eating- and sleeping schools’ lab 2

'My place is on the playground', lab 2

'the team and appendix', lab 1

‘parents don’t see the importance of the early years, it’s only 

taking care of the children’ lab 2

Lab 4:  ‘professional role’ La résistance

The role of the assistant: strengths, downsides, dreams 

and wishes? (2 groups)

The choice for teamteaching



Traject 

Phase 3: making choices, concretizing and 

sustainability

Coach as co-creator and inspirator

Lab 5: the choices we made and what they mean…

Teamteaching?  pedagogical involvement of the ‘assistant’ 

as a team member 

Reciprocal relation with parents as active agents

Lab 6: let’s make a plan

‘on our way to become a ‘child ready’ school

involvement of all members of team

involvement of parents 

‘Enhancing transition suitcases in cooperation with the parents’

‘lower the barriers for parents by class involvement’
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Lessons learned 

Lessons learned

Professionele identiteit? 

een bewuste professionele identiteit?

doen 

‘stem geven’, reeds een stem, empowerment, agency? 

beeldvorming van het lerarenteam en leidinggevende 

comfortzone – grenzen verleggen 

pedagogische betrokkenheid 

‘erbij horen’/gezien worden



Triggers ‘bewuste’ professionele identiteit 

Metafoorkaart

‘Kies een kaart en vertel iets over jezelf 

dat het team nog niet weet’

Je plek op de school

Waar in de school positioneer je jezelf? 

Wie staat er dicht bij jou? 

Wat doe je daar? 



‘Samenwerken’

Wat is samenwerken?

‘Wij werken al samen’ – ‘team + appendix’ 

La résistance! 

Hoe verhouden jullie zich tot elkaar? 

Rolverdeling

Bedreigd voelen in de eigen rol?

Iedereen begeleider – iedereen teacher-Teamteaching?

Wij – zij 

Gelijk – gelijkwaardig 

Assistent – leerkracht

Team  – ouders 



‘Samenwerken’

Break-outvraag: 

‘Formuleer een uitdagende stelling 

vanuit jullie eigen ervaring rond thema 

‘samenwerken’ en geef door aan de 

volgende groep’



Eigenaarschap en leiderschap 

Eigenaarschap en leiderschap:

Selectie van de school en afstemmen van verwachtingen 

Actie-gericht en/of reflectie gericht 

Aanbodgestuurd of vraaggestuurd?

Betrokkenheid directeur? 

Basishouding en rol in het team 

Veilige ‘narratieve ruimte’ 

Professionele identiteit van directeurs in onderwijs 

Rol van de inrichtende macht

Structurele veranderingen ‘profielen’ – expliciete samenwerking?
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