
Met z’n vieren trekken we naar Helsinki voor 
een studiebezoek in het kader van  

 

 

Astrid – Ine – Mien – Liselotte 

Helsinki, 14-16 maart 2017 

 

Astrid & Mien: deelnemers ProuD!, werkzaam als kleuterleidsters in De Kleine Icarus.  

Ine & Liselotte: onderzoekers ProuD!, werkzaam als docenten en onderzoekers in de 

Arteveldehogeschool bachelor in het kleuteronderwijs, bachelor in de pedagogie van het jonge kind. 

 

 

In het onderzoek ProuD! ontwikkelen we samen met het werkveld een tool om reflectief collegiaal 

leren te ondersteunen op basis van pedagogische documentatie met het oog op professionele groei. 

Pedagogische documentatie die het leren en ontwikkelen van kinderen in kaart brengt met het oog 

op verdere groei staat zoveel mogelijk centraal in het project. Daarom brengen we onze leerinzichten 

van het studiebezoek in Helsinki ook in kaart via onze eigen pedagogische documentatie: ons leren in 

woord en beeld met oog op onze verdere groei!  

 

  



MIEN 
 

 

Ik wandel, ik adem de frisse Finse boslucht, ik stap met mijn 

voeten door de sneeuw en de kleine steentjes die het paadje rijk 

zijn, en we naderen een kinderdagverblijf. 

 

 

 

 

 

 

Ik zie kinderen buiten spelen, ik zie een kleine meid helemaal 

in het roze ingepakt, ze valt op haar snoetje in de sneeuw, ze 

staat terug recht, de begeleidster lacht even naar haar, ze 

zoekt een schepje, wandelt naar een plekje verderop om wat 

schepjes sneeuwwater te proeven, ze wandelt terug naar haar 

collega sneeuwdelvers die met hun poep in een plas zitten, en 

ze proeft van een ander schepje modderwater. Elk kind gaat 

zijn gang, zonder inmenging van de volwassenen. Een baby’tje 

is in een buggy aardig aan het mee kijken. Ik ben verwonderd: 

dit spel kunnen en mogen kinderen in weer en wind het hele 

jaar door volhouden. 

Ik word verliefd op deze manier van werken. Ik geniet van het 

schouwspel dat zich voor mijn ogen afspeelt. Ik geniet. 

Ik val even daarna terug van mijn roze wolk. Na de eerste verliefdheid komt een meer realistische 

verhouding tot het Finse systeem. Ik kom ook in een ander kinderdagverblijf. Het is er donker, het is 

er allemaal nieuw maar ook zo clean, ik mis er een ziel. Het maakt me realistisch, het is niet allemaal 

rozengeur en maneschijn. Ik geniet, maar ik geniet met mate.  

En … ik weet nu wat ik – in welk land ook – zelf belangrijk vind! 

Ik wandel terug, ik adem de frisse Finse boslucht, ik denk na bij elke stap en ik besef: licht & lucht zijn 

voor mij belangrijk, gezelligheid en een ziel in de werking met kinderen, en het respect voor de 

vrijheid van kinderen. 

Ik ben Mien, 27 jaar werkzaam als kleuterleidster in De Kleine Icarus Gent. 

 

  



ASTRID 
Liefste dagboek 

Gisteren en vandaag was ik niet in mijn peuterklas in De Kleine Icarus 

in Gent, ik was op bezoek bij Finse collega’s in Helsinki. Daar wil ik nu 

toch graag iets over kwijt. 

Ik zag de blozende wangetjes van de kleintjes die net uit hun bed 

komen na hun middagrust1, ik zag groepjes kinderen op zichzelf en 

zonder veel onverdraagzaamheid samen spelen. 

Ik voelde de frisse buitenlucht waar kinderen vrijuit spelen2 en de 

warmte van de blazers binnen om de kleertjes van de kinderen te 

drogen.  

Ik hoorde, ik luisterde, … en ik ervaarde vooral rust en stilte. Weinig 

geroep, weinig ruzie, maar vooral ZEN.   

Ik proefde van de cultuur waar ze het ritme van het kind 

respecteren. Dit smaakte naar meer!  

 

 

 

Met al mijn zintuigen had ik een rijke ervaring in Helsinki. En ik weet: kleuterleidster, dat is een job 

op mijn lijf geschreven. Maar ik voel de druk om te presteren, om kinderen klaar te stomen voor 

steeds meer. Ik mis de vrijheid om samen met de kinderen en al onze zintuigen te ervaren wat het 

betekent om kind te zijn. Ik verlang naar het mogen focussen op het tactiele, op het zintuiglijke 

samen met mijn kinderen. Ik verlang naar een moment van rust na het middageten: slapen of samen 

een boekje lezen, ik weet gewoon dat niet alleen mijn kinderen maar ook ikzelf er deugd van zouden 

hebben.  

Morgen ga ik aan de slag met mijn 23 peuters, mijn oogappels. Ik weet nu al dat ik geen tijd zal 

hebben om de Finse inspiratie in mijn praktijk te integreren, dat wordt frustrerend. Maar ik blijf deze 

ervaring herinneren, koesteren in mijn dromen, en zelf stap voor stap verder te werken aan de 

kleuterklas van mijn dromen! 

Astrid 

 

                                                           
1 Kinderen tot +/- 5 jaar slapen elke middag 1 tot 2 uur (sommige in stapelbedjes die handig binnenklappen in 
een kast), de oudere kinderen slapen niet meer maar liggen neer op matrasjes en lezen samen met de 
begeleider een boek of luisteren samen naar een verhaal. Intussen hebben de andere collega’s tijd voor overleg 
samen. 
2 Kinderen spelen +/- 2.5 uur per dag buiten. Vrijuit, zonder veel inmenging van de volwassenen die aanwezig 
en beschikbaar zijn.  



INE 
“We trust our children” 

De professionals met wie we in gesprek gaan, 

vertellen ons hoe ze vertrouwen dat kinderen 

in hun spel vanzelf leren en hoe ze kinderen 

daarom de vrijheid geven om zelf te ontdekken 

in hun spel en met elkaar. We zien het zich 

letterlijk voor onze ogen afspelen: kinderen 

zitten samen op de grond te spelen met 

blokken, kinderen creëren buiten samen een 

spel in een plas. Mooie taferelen!  

“We trust our good professionals” 

De verantwoordelijken van de organisaties die we bezoeken geven aan dat ze hun kinderbegeleiders 

en leerkrachten veel vertrouwen geven: geen controle mechanismen, geen spreken over kwaliteit of 

bewijzen van kwaliteit, maar elke dag kwaliteit kunnen en mogen leveren.  

Mar ik voel ook een keerzijde. Doordat er weinig kwaliteitscontrole is op het niveau van de 

organisatie wordt er minder expliciet binnen een gedeelde visie gewerkt in een organisatie. Dit komt 

ook minder aan bod in onze gesprekken met de verantwoordelijken. Het is immers ‘de wijk’, een 

groot gebied waarbinnen heel wat verschillende kinderdagverblijven georganiseerd worden, die de 

visie en jaarlijkse aandachtthema’s (vorig jaar bijvoorbeeld ‘spel’) uitstippelt. En dan voel ik dat, ook 

al lijkt het gras aan de overkant onmiddellijk groener, het ook niet allemaal rozengeur en maneschijn 

is. Ik mis het enthousiasme en de gepassioneerde verhalen over een eigen gekozen visie waar binnen 

een team samen aan gewerkt wordt, met vallen en opstaan. En dan besef ik terug hoe fijn ik het vind 

dat onze Vlaamse kinderdagverblijven ondanks de grote druk tot kwaliteitscontrole ook hun 

eigenheid zoveel als mogelijk zoeken en samen uitwerken.  

En ja, zo voel ik hoe makkelijk het is om in een soort strijd te 

vervallen: België of Finland, op zoek naar het beste systeem. Maar zo 

werkt het natuurlijk niet. Misschien moeten we de systemen niet 

tegenover elkaar plaatsen maar ze net samen bekijken met focus op 

kinderen en hun gezinnen, met focus op medewerkers en 

samenlevingen. Want de noden van al die betrokkenen zijn misschien 

niet zo verschillend (de kinderen in Finland toonden zich alvast niet zo 

verschillend van onze Vlaamse kinderen hoor ). Dus misschien gaat 

het dan wel om: wat kunnen we uit de eigenheid van de beide 

systemen leren over wat nodig is voor de mensen waarvoor en met 

wie we samenwerken in kinderopvang en kleuteronderwijs. 

En dan leer ik alvast het volgende: “We trust our childeren” “We trust our good professionals”, de 

complementariteit tussen het vertrouwen in kinderen en het vertrouwen in medewerkers. En mag 

net dat mijn stokpaardje zijn: welbevinden en betrokkenheid bij kinderen nastreven, begint evenzeer 

bij het realiseren van welbevinden en betrokkenheid bij de professionals die met hen werken en 

dagelijks hun beste beentje voor zetten. Laat ons dus beginnen bij dat groot vertrouwen: in krachtige 

kinderen maar ook in de krachtige medewerkers. 

Ik neem me voor om naar deze complementariteit verder te zoeken, dit te onderzoeken en 

studenten hierin op te leiden. En ik neem me voor om te genieten van de Finse inspiratie maar ook 

van alle goede praktijken met geënthousiasmeerde professionals die we in Vlaanderen hebben!  

  



LISELOTTE 
 

Bouwen aan rust 

Wat mij overvalt in de Finse kinderdagverblijven, is 

de rust. Die komt voor een groot deel door de 

infrastructuur en architectuur. De focus ligt op een 

goede akoestiek, door de indeling van de ruimtes, 

door de kinderen die hun schoenen aan de voordeur 

laten en op kousenvoetjes het dagverblijf betreden, 

door het vele hout. Op sokken wordt alles zoveel 

huiselijker, en met houten meubels en een vinylvloer met vloerverwarming zijn alle geluiden 

gedempt.  

Nergens zie je grote groepen kinderen samen, de kinderen roepen haast niet, en als er al eens 

enthousiast roepen, worden ze niet terechtgewezen, maar stopt de kleuterleidster heel even 

oordopjes in de oren. 

Een groot verschil met vele van de Belgische scholen waar de metalen stoelpoten krassen op de 

stenen vloer, waar er geen tapijten of gordijnen hangen, waar de klassen vaak wel grote lokalen zijn, 

maar ook alles ineens moeten bieden: kring, leeshoek, bewegingshoek, dramahoek, huishoek, 

blokkenhoek, zandtafel ... Een groot verschil ook met de speelplaatsen die vaak nog stenen vlaktes 

zijn waar de kleuters twee keer 15 minuten per dagdeel worden op losgelaten en elkaar de oren van 

het hoofd schreeuwen. 

Er lijkt in de bezochte dagverblijven geen nood aan overmatig disciplineren, stilte te vragen, kleuters 

in de pas te laten lopen op vooraf bepaalde momenten, iets wat mij sterk opviel tijdens mijn eerste 

stagebezoeken in de kleuterschool. Het doel is hetzelfde: een rustige klas, en het wordt in de beste 

gevallen op een speelse manier bereikt door een boeiend aanbod en verrassende interventies, maar 

de ruimte waarin kleuterleid(st)ers dat moeten doen, is in de meeste gevallen geen bondgenoot. 

 

Samen onthaasten 

Finse kinderen kunnen zichzelf zijn, 

ontdekken, groeien, ontladen, en lijken niet 

veel te moeten. Er lijkt geen tijdsdruk te 

heersen om een druk dagprogramma af te 

werken: in de kring, activiteit, opnieuw kring, 

toilet, aankleden, speeltijd, uitkleden, 

activiteit, aankleden, eten, enzovoort. Less is 

more, lijkt het wel. Er is plaats voor dutjes, 

plaats voor samen spelen, plaats voor 

traagheid. Er lijkt ook weinig trapsgewijze, doelgerichte didactiek achter de activiteiten te zitten. 

Ik ben als lerarenopleider vaak bezig met didactische stappen aan te leren aan kleuterleid(st)ers in 

spe om de ontwikkeling zo duurzaam mogelijk te ondersteunen, maar de vraag is of dat altijd hoeft. 

Ik vraag me af hoe Finse kindbegeleiders inhouden en didactiek aangeleerd krijgen en neem me voor 

om zelf ook in mijn aanbod en didactiek na te gaan of less niet vaker more kan zijn. Ik neem me voor 

om open ruimte in een weekplanning nog meer te waarderen, om het experimenteren nog meer te 

stimuleren, om onze studenten te blijven ondersteunen bij de gedachte dat kleuters volop kind 

mogen zijn in de kleuterklas. 

 


