Inspiratie uit Zweden

Aansluiten bij de
wensen van kinderen
Kinderparticipatie is in Zweden vanzelfsprekend. Het is de rode
draad in het ‘Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet’, ofwel het gezamenlijke curriculum van de basisschool,
de voorschool (het kinderdagverblijf) en het vrijetijds-thuis (de
bso). Clarine de Leve en Jessica Schouten maakten met Childcare International een reis langs kindercentra in Stockholm en schrijven hier een serie artikelen over. Deze eerste aflevering gaat over
kinderparticipatie.
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dividu en dienen een democratisch klimaat te scheppen
waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen. Kinderen moeten gestimuleerd worden om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken

In het Zweedse curriculum zijn de verwijzingen naar kin-

en te begrijpen. De activiteiten moeten erop gericht zijn

derparticipatie in vrijwel iedere paragraaf terug te vinden.

aan te sluiten bij de ervaringen, interesses, behoeften en

Democratische vaardigheden staan hoog in het vaandel,

kijk van het kind. De ‘flow’ van de gedachten en ideeën

waarbij er opvallend veel waarde wordt gehecht aan de

van het kind moeten als inspiratie dienen om variëteit in

gelijkwaardigheid van iedere persoon, ongeacht gender,

het leren te brengen. Deze manier van kijken naar het

afkomst en culturele achtergrond. Het is de taak van vol-

kind wordt keer op keer herhaald en vertaald naar de

wassenen om ieder kind de kans te geven een eigen me-

verschillende onderdelen in het curriculum.

ning te vormen en zelf keuzes te maken. Ieder kind wordt
gelijk behandeld en is een waardevol onderdeel van de

Curriculum

groep. Kinderen moeten de kans krijgen om zelf oplossin-

In Nederland is in het recent verschenen pedagogisch

gen te zoeken en er moet ruimte zijn voor hun eigen

curriculum voor de kinderopvang, een initiatief van Stich-

plannen, hun eigen fantasie en creativiteit.

ting BKK, te lezen dat het belangrijk is om de behoeften

De behoeften van kinderen worden gerespecteerd en de

van het kind te observeren, dat ieder kind een eigen ma-

kinderen krijgen aangeboden wat zij nodig hebben om

nier en eigen tempo heeft en dat de pedagogisch mede-

hier invulling aan te geven. Er zijn richtlijnen als het

werker een kindvolgende rol moet hebben als het gaat om

gaat om het werken met democratische methodes waar-

bijvoorbeeld de motorische en de zintuigelijke ontwikke-

bij de kinderen actief participeren. De kinderen hebben

ling en de taalontwikkeling. Het Nederlandse curriculum

inspraak in de manier waarop het er in hun groep aan

heeft beduidend minder woorden besteed aan kinderpar-

toe gaat. Professionals moeten respect tonen voor het in-

ticipatie dan het Zweedse.
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Al het eten staat klaar op een bar en de kinderen kunnen zelf nemen waar ze zin in hebben.

Tijdens ons bezoek aan de verschillende kindercentra in

weer in stilte verder gerekend, maar ook met volle aan-

Zweden konden we de Zweedse visie en richtlijnen goed

dacht en overgave verder gezongen, gedanst en gespeeld.

herkennen in de praktijk. Allereerst een algemeen gevoel
dat de kinderen er tegelijkertijd respectvol en toch heel vrij

Kindgerichte houding

zijn. We hebben heel wat groepen, klassen en pleinen ge-

Tijdens een van onze bezoeken vroegen wij aan de bso-co-

zien. Kinderen maakten oogcontact, lachten en groetten

ördinator op welke manier zij de kinderen betrekken. Hij

ons in hun beste Engels of in hun moedertaal. De kinderen

trok een wat verbaasd gezicht en antwoordde: ‘We just ob-

leken nauwelijks verlegenheid te kennen, en tegelijkertijd

serve them!’ En op onze vraag hoe ze dit dan vertalen naar

was de manier waarop zij contact maakten bescheiden en

de praktijk kwam in zijn antwoord zoveel vanzelfsprekend-

respectvol. De betrokken Zweedse collega’s stimuleerden

heid naar voren, dat het ons helder werd dat kinderpartici-

dit door met eenzelfde houding ons als gasten tegemoet te

patie inderdaad al een heel lange tijd geïntegreerd is in de

treden en de kinderen aan te moedigen om tijdens hun

manier van werken van de Zweden. Dat wat de kinderen

werk of spel even de aandacht aan ons te geven. De les of

bezighoudt is de richtlijn voor de keuze van materialen, ac-

het spel werd na de begroeting weer hervat en leek nauwe-

tiviteiten en voor de begeleiding. De Zweden werken kind-

lijks te worden beïnvloed door onze aanwezigheid. Er werd

volgend, zoals luid en duidelijk te lezen is in het curriculum.
In de kindercentra die we bezochten werd veel aandacht
besteed aan het werk van de kinderen. Hoewel de gebou-

Vragen om mee
aan de slag te
gaan

wen, en het onderhoud en de veiligheid daarvan, hier
vraagtekens zouden oproepen bij de GGD-inspecties, en
niet alles schoon, nieuw of goed onderhouden was, was elke ruimte met veel aandacht ingericht. Muurschilderingen,
gepersonaliseerde kapstokken of opbergvakken, foto’s en
ander werk van kinderen: alles was met zorg neergezet of
opgehangen. Het aanbod was gebaseerd op basis van ob-

Hoe is het bewustzijn van de waarde van kinderparticipatie

servaties van de interesses van de kinderen. Het was er

binnen uw organisatie? Is er voldoende kennis om ermee

vaak vol, met allerlei materiaal waar de kinderen zelf een

aan de slag te gaan? En overstijgend: zou kinderparticipa-

keuze uit konden maken. Workshopruimtes waar de kinde-

tie een prominentere plek moeten innemen in het Neder-

ren naartoe konden gaan en bijvoorbeeld digitale middelen

landse curriculum?

en handgereedschap om te ontdekken en uit te proberen.
Kinderen kiezen als het even kan zélf.
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Muurschilderingen, gepersonaliseerde kapstokken of opbergvakken, foto’s en ander werk van kinderen: alles was met zorg neergezet of
opgehangen.

Kinderopvang in Zweden in feiten en
cijfers
In Zweden werkt men veel fulltime. Slechts 10% van de man-

mbo-opleiding (kinderverzorger). Er worden hoge eisen aan het

nen en 21% van de vrouwen werkt parttime (36% van vrou-

hoofd van een kinderdagverblijf gesteld wat opleiding betreft (ma-

wen met kinderen onder de drie jaar). Dat betekent dat een

nagement en pedagogiek). Er is weinig samenwerking tussen de

groot deel van de kinderen naar de opvang gaat. Tussen de 1

kinderopvang en het onderwijs.

en 2 jaar is dat 45%, tussen de 2 en 3 jaar 86%. En 96% van

Op hun 6de gaan kinderen naar de voorschoolklas, een soort

de kinderen van 5 jaar gaat naar het kinderdagverblijf. Bijna al-

voorbereidingsklas van de basisschool. Deze klas is aan

le kinderen gaan vijf dagen per week naar het kinderdagverblijf

school gekoppeld. Het verplichte basisonderwijs is van het

of de bso. De meeste kinderen worden echter tussen 16 en

7de tot het 16de jaar. Ruim 80% van de scholen is gemeente-

17 uur opgehaald. Ouders met kinderen werken vaak wat

lijk. De overige zijn vrije scholen (niet-gemeentelijk onderwijs).

minder uur per dag.

In de leeftijdsgroep 6 tot 10 jaar gaat 80% van de kinderen vijf

Omdat ouders 390 dagen ouderschapsverlof krijgen, zie je bij-

dagen per week naar de bso, die bijna altijd in de school is

na geen baby’s in de opvang.

geïntegreerd. Het hoofd van de bso is vaak een adjunct-direc-

Gastouderopvang (7%) vindt vooral plaats op het platteland,

teur van de school. Vanaf het 10de jaar daalt het percentage

omdat het zo dunbevolkt is.

bso-gebruikers tot 14%. De leidster-kindratio in de bso is ge-

Kinderopvang wordt gezien als een vorm van onderwijs. Be-

middeld 1:21.

grippen als onderwijzen en educatie zijn van toepassing. Er is

Op steeds meer scholen zie je in de voorschoolklas en de

een nationaal curriculum.

klassen 1, 2 en 3 een team bestaande uit onderwijzer,

De gemeente is verantwoordelijk voor de kinderopvang. Elke ou-

bso-medewerker en onderwijsassistent die de gehele dag

der heeft recht op een plaats en de gemeente moet daarin voor-

voor de groep zorgen (voorschool, school en naschool). De

zien. Naast de gemeentelijke kinderopvang is er maar een zeer

bso-medewerker werkt een aantal uren per dag in de klas

beperkte commerciële opvang. De gemeente bepaalt de regels

mee.

omtrent leidster-kindratio, salaris en kwaliteit. Gemiddeld is de ra-

In de bso zie je een sterke nadruk op buiten spelen tot het

tio 1:5 en de gemiddelde groepsgrootte is 17 kinderen. De ene

10de levensjaar.

helft van de medewerkers heeft een hbo-opleiding (drieënhalf
jaar, voorschool onderwijzer) en de andere helft een driejarige
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keuzevrijheid. ‘Anders komen de kinderen niet!’, was de
reactie op de vraag waarom dit zo is. Deze keuzevrijheid
was niet alleen terug te zien in de hoeveelheid materiaal
en specialistische workshopruimtes, maar ook in de manier waarop het tafelmoment na schooltijd werd georganiseerd. Dat laatste is een van de grote pluspunten die de
kinderen zelf ook noemen: ‘Het eten is zó lekker!’ Er was
een centrale ruimte, waar kinderen aan kleine tafeltjes
konden plaatsnemen om een spelletje te spelen, even bij
te praten met de pedagogisch medewerker die daar een
vaste plek had en een hapje te eten of iets te drinken. Alles stond klaar op een bar en de kinderen konden zelf nemen waar ze zin in hadden. Er stonden wel zeven soorten
crackers en brood, vier verschillende soorten kaas, vijf
soorten vleesbeleg, zongedroogde tomaten, augurken,
olijven, snoeptomaatjes, stukjes paprika, blokjes komkommer, er was soep, kruidenboter, enzovoort. Het aanbod was groot en gezond. De kinderen konden naar behoefte eten, maar dus ook hun eigen interesses volgen,
naar de ruimte gaan waar hun vriendjes waren, en het
moment kiezen wat er bij past. Hoewel het de grootste
bso is die we ooit gezien hebben, was de sfeer er persoonlijk. De kinderen maakten op ons een tevreden, levendige
en actieve indruk.

Uitdaging
Er is nog een inhaalslag te maken in Nederland als het
gaat om kinderparticipatie. Niet alleen omdat het zo goed
is voor het kind, omdat het zich kan oefenen in democratische vaardigheden, zich gezien en gehoord voelt en
Er wordt er ook belang gehecht aan de eigen culturele achtergrond
en de taal uit het land van herkomst

Eigenwaarde

ruimte krijgt voor talenten. In de praktijk blijkt het niet
makkelijk te zijn om oudere kinderen een plek te geven in
de bso. Kinderparticipatie is de sleutel om hier verandering in te brengen. Want de ruimte, de regels in de groep,

Op een van de locaties die we bezochten was meer dan

de activiteiten en de materialen: alles wordt anders als de

90% van de kinderen van niet-Zweedse afkomst. Onder de

kinderen een stem krijgen. Echt kijken naar wat de kinde-

medewerkers was dit percentage bijna net zo hoog. Het

ren bezighoudt, en daarop inspelen, dat maakt dat de kin-

kind moet er zijn moedertaal kunnen spreken als dat no-

deren er ervaringen opdoen die betekenis voor hen heb-

dig is. Ouders en kinderen worden uiteraard gemotiveerd

ben. Ook in het voordeel van de kinderopvangorganisatie

om de Zweedse taal te leren, maar daarnaast wordt er

dus. En een prachtige uitdaging voor de professional die

ook belang gehecht aan de eigen culturele achtergrond en

een faciliterende rol krijgt toebedeeld in deze situatie. Van

de taal uit het land van herkomst. Op de betreffende loca-

bedenken en organiseren vóór de kinderen naar beden-

tie was niet alleen het Zweedse alfabet aan de muur te

ken en organiseren mét de kinderen. Een bijdrage leveren

vinden, maar ook de Arabische tekens omdat veel van de

aan de ontwikkeling van het kind vanuit een heel ander

kinderen een Arabische achtergrond hebben. In de grote

perspectief.

bibliotheek in het centrum van Stockholm is een groot
aanbod aan boeken in verschillende talen, want een goede ontwikkeling van de moedertaal versterkt niet alleen
het leren van de Zweedse taal, maar ook het gevoel van
eigenwaarde en ‘belonging’.

STICHTING KINDEROPVANG INTERNATIONAAL/CHILDCARE INTERNATIONAL
(CCI) IS EEN NEDERLANDSE ORGANISATIE DIE ZICH TEN DOEL STELT DE INTERNATIONALE UITWISSELING VAN KENNIS EN ERVARING BETREFFENDE KINDEROPVANG/EDUCATIEVE VOORZIENINGEN VOOR JONGE KINDEREN TE STI-

Zelf kiezen

MULEREN, TE FACILITEREN EN TE ONDERSTEUNEN. ZIJ ORGANISEERT ONDER

Op de grootste bso die we hebben bezocht, een locatie

LAND ZOALS SCANDINAVIË, DUITSLAND, BELGIË, FRANKRIJK, ENGELAND EN

met zo’n driehonderd kinderen, was een grote mate van

ANDERE STUDIEREIZEN OVER OPVANG EN ONDERWIJS NAAR HET BUITENITALIË. ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.CHILDCAREINTERNATIONAL.NL.
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