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KENNISMAKING MET HET 
PROJECT 

 

HET PROJECTTEAM 
‘Proud!!!’ is een van de projecten van het 
onderzoeks- en dienstverleningscentrum Tacoo van 
de Arteveldehogeschool (TAlenten 
en COmpetenties in Ontwikkeling).Het is een 
project in cofinanciering. 
 

Deelnemende instellingen 
Helsinki: Metropolia: University of Applied Sciences 
Sylvia Tast & Anna-Riitta Mäkitalo  
 
Gent: Arteveldehogeschool 
Ine Hostyn & Liselotte Vandenbussche 
 
DOEL 
Een tool ontwikkelen 
om reflectief collegiaal leren te ondersteunen 
op basis van pedagogische documentatie 
met het oog op professionele groei. 
  
WERKWIJZE 
Ontwerponderzoek in samenwerking met twee Vlaamse kinderdagverblijven (0-3 jaar), 
twee Vlaamse kleuterscholen (2.5 – 6 jaar) en vier Finse opvangvoorzieningen (0-6 jaar). 

 

Waarom het onderzoeksproces documenteren? 

 

Onderzoek valt niet uit de lucht… 
Meestal maak je kennis met een onderzoeksproject op het moment dat de resultaten 
gepresenteerd worden: als rapport, als website, als artikel, als boek. 
We vinden het belangrijk om ook het voorafgaande proces te documenteren en zichtbaar 
te maken. 
We maken deze keuze in lijn met onze overtuiging dat het documenteren van processen 
(eerder dan de producten) een ideale basis is om naar buiten te treden, anderen te 
inspireren en trots te zijn/worden op de eigen professionele identiteit. 
De communicatie gebeurt in samenwerking met de mediatheek. We zullen over de 
verschillende fasen van het onderzoeksproces rapporteren in de nieuwsbrief van de 
mediatheek. De bijdragen vind je ook terug in de onderzoeksblog op de site 
‘Mediatheekpunt’. 
Studenten en medewerkers kunnen het project volgen op het onderzoeksbord in de 
inkomhal van campus Sint-Amandsberg. 

  

http://www.arteveldehogeschool.be/onderzoeks-en-dienstverleningscentra/tacoo
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 # 1 Wat voorafging: van idee tot project 
 2015-03 Gebaseerd op een PWO projectidee van 2014, maakten we in maart 

2015 een gedeeld projectvoorstel met onze partners van Metropolia. 
In deze ontwerpfase van het onderzoek maakten we afspraken over 
onderzoeksvragen, onderzoeksmethoden en werkverdeling. 
In juli 2015 kregen we goedkeuring om van start te gaan vanaf 
september 2015. 
 

 # 2 We duiken in de praktijk en de literatuur 
 2015-03 Vanuit contacten in het werkveld en vanuit eerdere 

onderzoekservaringen, verkennen we praktijknoden in verband 
met het benutten van pedagogische documentatie in functie van 
professionele identiteit en groei. 
 
We verkennen de literatuur rond pedagogisch documenteren. 
Databanken, boeken en onderzoeksartikels maar ook de hulp van 
de mediatheek maken ons wegwijs. 
 
Vanuit een analyse en integratie van de praktijkwensen & de 
literatuurverkenning, komen we tot onze centrale onderzoeksvraag: 
Hoe kunnen we het gebruik van pedagogische documentatie als 
middel tot professionele reflectie en groei ondersteunen in de 
voorschoolse kinderopvang en het kleuteronderwijs?   
 

 #3 Op zoek naar deelnemers aan het onderzoek 
 2015-10 In de eerste fase van het onderzoek gingen we op zoek naar 

gemotiveerde organisaties om deel te nemen. We stelden het 
onderzoek aan hen voor via dit filmpje: 
> Online kijken 

 
De eerste onderzoeksvraag is: ‘hoe gebruiken pedagogische 
professionals momenteel pedagogische documentatie in hun 
professionele ontwikkeling?’ Om die vraag te beantwoorden plannen 
we focusgroepen en interviews. 
 

 # 4 Herformuleren uitnodiging 
 2015-10 Een late goedkeuring van ons project bemoeilijkt het proces van 

deelnemers zoeken omdat organisaties – begrijpelijk - niet 
onmiddellijk kunnen instappen. 
We herformuleren onze uitnodiging en focussen op deelname in 2016 
en verkennende onderzoeksactiviteiten in 2015. We nemen 
telefonisch contact om een persoonlijke start te maken. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3hWzDUhj_Ac
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 # 5 Werktweedaagse in Helsinki: 12 en 13 oktober 2016 
 2015-10 Diepgaande kennismaking met 

elkaars onderzoekscontext & 
praktijkcontexten. 

 Onderzoeksfase 1 voorbereiden: 
interviewleidraad, format 
focusgroepen, en voorbereiding 
data-analyse workshops. 

 Brainstorm aantrekkelijke en 
doelgerichte uitwerking van de 

onderzoeksmethode voor onderzoeksfase 2. 

 Voorbereiding adviescommissie 1. 

 Werkafspraken voor overleg van op afstand. 
 

 # 6 ADVIESCOMMISSIE  
 2015-10-19 Eerste consultatie van gericht gecontacteerde & diverse experten: 

adviezen verzamelen bij de opstart van het project. 

 Voorstelling van het project: doel en methode. 

 Het betrekken van directie en pedagogisch 
verantwoordelijken: hoe zien jullie dit? 

 Wat zijn succesfactoren in het benutten van pedagogische 
documentatie in functie van professionele groei?  

 Wat zijn bemoeilijkende factoren?  
Waar zijn jullie enthousiast over? Wat zijn belangrijke 
aandachtspunten? 

 Welke boodschappen sturen jullie graag naar Helsinki?  
Welke vragen sturen jullie graag richting de 
adviescommissie van onze partners in Helsinki 

We gaan hiermee aan de slag in het verdere onderzoeksproject! 
 

 
Op de foto, van links naar rechts. 

 Rij 1: Barbara Lecoq (Inspecteur basisonderwijs), Evelien 
Buyse (Kindercentrum Waregem), Caroline Boudry (VBJK) 
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 Rij 2: Ilse Ruys (OKO), Els Pauels (Kind & Gezin), Lien 
Coppens (Pedagogische Begeleidingsdienst 
Kinderopvang), Mandy Claessens (dienst Onderzoek & 
Dienstverlening), Veerle Martens (OKO) & Ine Hostyn 

Fotograaf: Liselotte Vandenbussche 
Verontschuldigd: Ingrid Mattheeuws (Pedagogische 
Begeleidingsdienst Kleuteronderwijs), Goedele Ernalsteen (De 
Klavertjes), Marleen Verbeke (dienst Onderzoek & 
Dienstverlening), Brecht De Schepper (PJK – Tacoo) & Bart de 
Lathouwer (OKO) 

 

 # 7 ONZE ONDERZOEKSGROEP IS VOLLEDIG! 
 2015-12 

 
We werken samen met 

 twee kinderdagverblijven (2*3 kinderbegeleiders + hun 
verantwoordelijken): De Speelboom (Wetteren) en De 
Knuffelboom XL (Gent). 

 drie kleuterscholen (3*2 kleuterjuffen + hun directies): 
Edugo (Oostakker), KLIM (Gent) en De kleine Icarus 
(Gent). 

 
In een kennismakingsgesprek gaan we in dialoog over wederzijdse 
verwachtingen. We horen wat hun drijfveren zijn om mee te werken 
aan het project (winst voor hen), en wij leggen uit welke informatie we 
willen verzamelen en op welke manier (winst voor ons). Fijn, we zijn 
samen gestart en gaan voor een win-win ervaring! 
We maken informatiebrieven en toestemmingsformulieren voor 
begeleiders, ouders en verantwoordelijken. 
We houden onze ervaringen uit de contactmomenten bij in een 
onderzoekslogboek, voorlopig gesorteerd per organisatie. Zo 
kunnen we de data beter begrijpen bij analyse. 

 

 # 8 ONDERZOEKSFASE 1: OP ZOEK NAAR EEN STAND VAN ZAKEN 
 2015-12 In de eerste fase van ProuD! staat deze onderzoeksvraag centraal: Hoe 

gebruiken professionals die werken met jonge kinderen (0-6 jaar) 
pedagogische documenten in hun professionele ontwikkeling? 
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We kiezen om informatie (data) te verzamelen via interviews en 
focusgroepen. We nemen extra literatuur door om deze twee 
onderzoeksmethoden daarna specifiek uit te werken voor de eerste 
onderzoeksfase van ProuD! 
 
Samen met de collega’s van Finland maken we een interviewleidraad 
voor de interviews en een leidraad voor de focusgroepen. We 
onderbouwen elke keuze vanuit literatuur en vanuit de doelstelling 
van het onderzoek. 
 
Bij de deelnemende kinderdagverblijven en kleuterscholen doen we 
focusgroepen met de kindbegeleiders en kleuterjuffen. Het is in deze 
fase van het project niet mogelijk om over organisaties heen samen te 
zitten, dus kiezen we uiteindelijk voor groepsinterviews ter plekke. 
 
We contacteren gericht andere organisaties om 
verantwoordelijken/directies via interviews te bevragen over 
hetzelfde thema. Zo krijgen we vanuit meerdere hoeken informatie 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 
We bereiden studenten voor om mee deel te nemen aan de interviews 
en focusgroepen in het kader van een opdracht 
onderzoeksverkenning. Ze nemen verslag en delen hun reflecties na 
afloop, zo kunnen we meteen bij de deelnemers nagaan of we hun 
belangrijkste boodschappen correct meenemen. Daarnaast oefenen 
een aantal studenten op die manier om zelf interviews af te nemen.   
 
Van alle deelnemers en organisaties vragen we 
achtergrondkenmerken op zoals hun werkervaring, hun 
professionaliseringsbeleid, … Zo kunnen we onze onderzoeksgroep 
nadien goed beschrijven. 

 

 # 9 ONDERZOEKSFASE 1: INFORMATIE VERWERKEN 
 2015-12 We werken volgens de Grounded Theory benadering om onze 

informatie te verwerken. 
Tijdens de dataverzameling bekijken we regelmatig kritisch de 
verzamelde informatie. We bekijken deze informatie met een open 
vizier, zonder te vertrekken vanuit eigen vragen en eigen ideeën. We 
vertrekken vanuit wat er effectief staat maar altijd met de nodige 
kritische zin. We zoeken al naar patronen die zich aftekenen, en 
toetsen die al verder af doorheen de interviews en focusgroepen. 
Na afronding van alle interviews en focusgroepen leggen we 
uiteindelijk alle verslagen alsook de veldnotities van de onderzoekers 
samen. 
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Gewapend met stiften gaan we op zoek naar thema’s in de data. 
Daarna bekijken we of bepaalde thema’s te combineren zijn tot 
grotere overkoepelende thema’s. We laten de categorieën uit de data 
zelf naar voor komen. We coderen alle data tot we tot een finale 
indeling komen. 
We denken vanuit een boomstructuur: eerst speuren we naar takken, 
die daarna gegroepeerd worden tot bredere takken, zodat we op het 
einde effectief een stevige boom krijgen. 
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 # 10 DRUKKE MAAR BELANGRIJKE TIJDEN 
 2016-03 Beter begrip, gerichte ontwikkeling 

Vanuit de analyse van de data uit de eerste onderzoeksfase krijgen we 
uiteraard beter zicht op hoe professionals van jonge kinderen 

pedagogische documentatie 
gebruiken (onze onderzoeksvraag). 
Hiermee samenhangend hebben 
we een beter begrip van de 
probleemstelling (we noemen het 
liever “onderzoeksuitdaging”): aan 
welke belangrijke uitgangspunten 
moet onze ProuD! tool voldoen om 
het gewenst collegiaal leren te 

ondersteunen.  
 
Dit leidt tot eerste ideeën voor de gerichte ontwikkeling van de ProuD! 
tool. We ontwikkelen deze steeds verder en concreter in een kritische 
klankbordgroep van verschillende collega’s van de opleidingen PJK: 
Opvoeding & Coaching en Kleuteronderwijs. 
 
Feedback verrijkt  
We wisselen tussenin regelmatig uit met de collega’s in Helsinki via 
skype, mail en videoboodschappen. We zijn erg benieuwd naar de 
dataverzameling en ontwikkelingsideeën in het partnerland en zijn 
vooral kritische vrienden voor elkaar. Interessant: zoveel parallellen!  
We delen de voorlopige uitkomsten met de studenten die 
meewerkten tijdens de dataverzameling in de eerste onderzoeksfase 
van ProuD! (8 maart 2016). Hun medewerking op zich was al erg zinvol 
maar ook hun reflecties in het briefingsmoment nadien stimuleren ons 
tot beter inzicht. Van harte dank! 

Van links naar rechts: Margot 
Demeyer, Lora Bruneel, Shana De 
Clercq, Sultan Akbel, Victorine 
Sesier, Hermien Denecker, & 
Beau Dierick.  
Niet op de foto, maar werkten 
ook mee: Emily Coppens, Margot 
Deturck, Ayfer Dönmez, 
Marjolein Impe, Elke Jansegers, 
Nona Laton, Annelynn Masson, 

Justine Pollet, & Jolien Van den Abeele.   
De tweede adviescommissie (3 maart 2016)  is een schot in de roos: op 
het juiste moment komt er zinvolle feedback vanuit verschillende 
perspectieven. We nemen deze mee in de afwerking van de data-
analyse en de ontwikkeling van de ProuD! tool in een eerste versie.   
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Afronden eerste onderzoeksfase, naadloze overgang naar de tweede 
fase.  
We ontmoeten elkaar in het sneeuwrijke landschap van Finland voor 

echte (live) werktijd samen 
(14-17 maart 2016 2016). 
In een gezamenlijke data-
workshop gaan we uitvoerig in 
gesprek over onze data, om af 
te ronden met een finale 
indeling van onze resultaten. 
We maken afspraken voor een 
gedeeld onderzoeksartikel 
waarin we het antwoord op 

onze eerste onderzoeksvraag uitvoerig zullen toelichten. Benieuwd? 
We houden jullie op de hoogte! 
We leggen onze ideeën samen voor het ontwerp van de ProuD! tool 
en samen brainstormen we verder. We maken tekeningen, krabbelen 
er op los, zoeken naar creatieve input, … en toetsen de ideeën continu 
af aan de resultaten van onze eerste onderzoeksfase. We laten alles 
even bezinken en komen daarna tot een realistisch ontwerp. We 
maken afspraken voor de concrete uitwerking van het eerste 
prototype van de ProuD! tool. 
Een bezoek aan een kinderdagverblijf en kleuterschool die deelnemen 
aan ProuD!, geeft ons nog meer drive om ook samen te werken over 
landsgrenzen heen (in een latere fase). 
  
We zijn klaar voor de tweede onderzoeksfase: samen met de 
kinderdagverblijven en kleuterscholen de ProuD! tool uittesten en 
onderzoeken wat en hoe dit ondersteunend kan werken. 
 

 # 11 AAN DE SLAG: SAMEN ONDERZOEKEN! 
 2016-04/05 We finaliseren het eerste ontwerp van onze ProuD! tool die collegiaal 

leren ondersteunt op basis van pedagogische documentatie. Ons 
eerste ontwerp is “quick & dirty”, zoals we leerden in een boeiende 
workshop ontwerponderzoek van Studio Dott. Dat betekent dat we 
aan de slag gaan met een weloverwogen maar een ruwe versie van de 
ProuD! tool: zo laten we voldoende ruimte om samen met de 
deelnemers te verkennen wat werkt en wat bijsturing nodig heeft. 
 
Vanaf mei 2016. 
In een eerste bijeenkomst bespreken we met de kinderbegeleiders en 
kleuterleerkrachten op welke manier ze samen aan de slag willen 
gaan. Wat is een veilige leeromgeving voor elkaar? Wat is een 
haalbaar tijdspad? … 
Daarna starten ze enthousiast: ze kiezen zelf opdrachtjes waarbij ze 
zichzelf en elkaar uitnodigen om pedagogische documenten te tonen 
en elkaar te verrijken via inspirerende feedback. Zo kunnen ze 
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taartstukjes verzamelen in hun ProuD! schriftjes waar ze alle notities 
bijhouden. 
Na 1 cyclus van heen-en-weer uitwisseling, leggen we alle ervaringen 
bijeen in een live bijeenkomst. We gaan in op de eigen groei als 
professional doorheen het ProuD! traject met de collega’s, en kijken 
samen ook vanuit organisatieperspectief. In een focusgroep 
verzamelen we informatie over welke elementen in de ProuD! tool 
ondersteunend werkten in functie van professionele groei.  

 

 # 12 ONDERZOEKSRESULTATEN BESPREKEN 
 2016-05-31 Op dinsdag 31 mei 2016 zaten 

we samen met het volledige 
projectteam in het groene 
Zwevegem. We bespraken 
samen onze 
onderzoekservaringen van de 
voorbije weken (data uit de 
focusgroepen en het logboek) 
om zo onze ProuD!-tool verder 
te ontwikkelen en 

vervolledigen. 
We maakten samen ook een presentatie voor het EECERA congres in 
Dublin eind augustus. Het was een vruchtbare werkdag waarin de 
Finse onderzoekers ook een vleugje West-Vlaamse buitenlucht konden 
opsnuiven en daar erg van genoten! 
 

 # 13 TESTEN EN CONTINU VERFIJNEN 
 2016-06 De kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten gingen reeds een aantal 

keer aan de slag met de ProuD!-tool. Ze probeerden alle onderdelen 
uit. Uit hun ervaringen volgen belangrijke aanknopingspunten om de 
tool verder te ontwerpen en verfijnen. 
Uit de analyse van deze eerste focusgroepen komen gelijkaardige 
ervaringen. We horen positieve geluiden (“de tool helpt ons om 
afstand te overbruggen tussen collega’s want we zitten vaak op ons 
eiland” “ik maak kennis met andere perspectieven” “fijn om als buddy 
impulsen te geven aan mijn collega” “goed om van tijd tot tijd stil te 
staan met wat er goed gaat en wat er minder goed gaat, en hierover te 
overleggen”) maar ook kritische bedenkingen en vragen naar 
aanpassing. We leren enorm veel bij van alle deelnemers en blijven 
steeds verrast over de mogelijkheden die we samen nog verder 
ontdekken. 
Ook de dames van Xzekoo, onze pedagogische ondersteuningsdienst 
(http://xzekoo.weebly.com), denken mee. In een klankbordgroep 
delen ze hun reflecties op de ProuD!-tool en denken ze mee om het 
ontwerp verder bij te stellen. 

http://xzekoo.weebly.com/
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Als kers op de taart dienen twee studenten van de opleiding bachelor 
in kleuteronderwijs hun bachelorproef in, gelinkt aan ProuD!: “Kijk je 
mee door mijn bril? Het promoten van het pedagogisch documenteren 
volgens de visie van Reggio Emilia binnen het kleuteronderwijs”. 
Proficiat met het resultaat, Lotte Walraet en Laura Beirnaert! 
 
Om het met een metafoor te duiden, op deze internationale 
“modderdag” (29 juni 2016): het voelt in ProuD! ook als ploeteren in 
de modder. Gezellig, steeds nieuwe dingen boetseren, samen genieten 
van eens vuil worden en eens vallen, … En hopelijk met een fris 
gewassen eind resultaat volgend jaar?! 
We ronden af voor de zomer met veel voldoening. En we noteren 
alvast deze uitdagingen voor na de vakantie: collegiale uitwisseling 
organiseren over kinderdagverblijven/kleuterscholen heen, 
ondersteunende digitale animatiefilmpjes, meer krachtige instructies 
voor de spelopdrachten. We kijken er al naar uit dit te realiseren in 
onze ProuD!-tool met frisse nieuwe energie! 

  
 

 # 14 WE KOMEN NAAR BUITEN MET PROUD 
 2016-09 Met trots stellen we de resultaten van onze eerste beschrijvende 

onderzoeksfase voor op het EECERA congres in Dublin. We krijgen 
positieve reacties, fijn! We dromen nu nog meer van een 
onderzoeksartikel (als we ooit eens “vijf” minuutjes tijd vinden :). 
Wil je zicht op wat we presenteerden? Bekijk dan ons abstract en 
onze presentatie.  
> EECERA Presentation 
> EECERA abstract 
 
In het symposium waar we deel van uitmaken, komen nog twee 
andere onderzoeksteams aan bod over het vervlechten van 
pedagogisch documenteren en professionaliseren. Het thema leeft 
internationaal! 
  
We worden voor ProuD! ook geportretteerd voor “Research in 
Flanders”, een publicatie met een reeks foto’s die het 
wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en 
hogescholen in beeld brengt. Een professionele fotograaf kwam langs, 
keek mee en dacht mee, en overwon met een beklijvende ProuD! 
fotoreeks. 
We houden jullie nog even in spanning tot de publicatie er is … 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediatheekpuntbps.weebly.com/uploads/2/1/3/3/21333176/160902_eecera_presentation_proud_.pdf
http://mediatheekpuntbps.weebly.com/uploads/2/1/3/3/21333176/abstract_eecera.jpg
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 # 15 HET PROUD-ONTWERP IN EEN NIEUW JASJE 
  We nemen na de vakantie de draad terug op en vatten de 

koe bij de horens: een meer kernachtige versie van de 
ProuD!-tool is het resultaat. We houden hierbij rekening met 
de resultaten van de eerste testrondes en ontwikkelen een 
korte legende, meer krachtige instructies en een illustrerend 
‘aan de slag met ProuD!’-filmpje. 
 

We kijken nu al met enige hilariteit terug naar ons eerste 
uitvoerige ontwerp.  

Of hoe ontwerponderzoek 
onszelf steeds uitdaagt om 
onze eigen ideeën die we 
toejuichen continu 
overboord te gooien om 
steeds meer richting een 
finaal ontwerp te groeien.  
 
 
 

“Kill your darlings”, leerden we van Studio Dott (Arteveldehogeschool, 1 
februari 2016).  
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 #16 WE LEGGEN ONZE TOOL VOOR AAN 2 KLANKBORDGROEPEN 

  We testen onze ProuD!-tool niet alleen uit met onze vaste deelnemers uit 
de kleuterscholen en kinderdagverblijven, maar hebben ook twee 
klankbordgroepen samengesteld met professionals uit de sector. 
Een eerste klankbord vonden we bij kindbegeleiders en 

verantwoordelijken uit drie 
kinderdagverblijven. We zaten 
samen om de tool uit te testen en 
feedback te geven. Een overleg 
waarvan we opnieuw veel hebben 
opgestoken! 
Een tweede klankbord vonden we 
bij een zorgcoach / 
beleidsondersteuner, directeur en 
juf uit het kleuteronderwijs. Fijn om 

te zien dat ze op dezelfde golflengte zaten als hun collega’s uit de 
kinderopvang! Ze zagen er een bruikbare en inspirerende werkvorm in 
voor een teamoverleg. 

Met hun input hebben we opnieuw 
de tool verfijnd. We hebben 
elementen laten varen en inspiratie 
toegevoegd. 
We kijken er al naar uit om met dit 
nieuwe ontwerp opnieuw naar de 
kleuterscholen en 
kinderdagverblijven te trekken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 # 17  EVEN HALT HOUDEN EN DAN WEER VERDER 
 2016-10 Samen met onze adviescommissie hielden we op 14 oktober halt 

bij het onderzoeksproces van de voorbije maanden. We konden 
heel wat kleurrijk ontwikkelde puzzelstukjes presenteren, maar 
de kritische dialoog was een motor om beter te verwoorden, te 

verbinden en zicht te 
krijgen op wat nog nodig 
is om de puzzel af te 
werken. Dat we 
geïnspireerd en 
geënthousiasmeerd 
waren hierdoor staat dus 
buiten kijf! 
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Op 24 & 25 oktober werkten we 
intensief samen met onze Finse 
collega’s. Van op afstand 
aanvoelen hoe het 
onderzoeksproces loopt in elk 
van onze landen is niet altijd 
evident, dus waren we des te 
enthousiaster om vast te stellen 
dat de ervaringen erg gelijkaardig 
zijn (om niet te zeggen dat ze 
bijna op een copy paste lijken). 

Waar worden deelnemers warm van? Waar liggen nog noden en wensen die 
we niet ontmoetten? Wat zijn noodzakelijke aanpassingen? … We zijn 
eigenlijk wel trots op onze samenwerking die telkens weer een versnelling 
hoger schiet op de momenten dat we elkaar live ontmoeten. 
  
Na deze twee belangrijke momenten van halt houden (waar staan we nu?), 
kunnen we gericht opnieuw verder aan de slag. We finaliseren onze ProuD!-
tool en maken leuke plannen voor de uitwisseling over organisaties en 
landen heen. En dan komt er ooit eens tijd om wat langer halt te houden en 
te genieten van onze realisaties … Hopen we! 

 

 # 18 PRESENTATIE OP HET EAPRIL-CONGRES IN PORTUGAL 
 2016-11 Van 22 tot 26 november 2016 vond het EAPRIL congres plaats in het 

adembenemende Porto. EAPRIL staat voor de European Association of 
Practitioner Research in Improving Learning, en bood dus het geknipte 
platform om de resultaten van onze tweede onderzoeksfase voor te 
stellen. Ook wij streven er immers naar om het leren en de 
professionele ontwikkeling van kindbegeleiders en kleuterleerkrachten 
te ondersteunen met onze ProuD!-tool. 
 
We presenteerden ons ontwerponderzoek, dat steeds meer verfijnd 
wordt door feedback van het werkveld (vandaar het ‘double diamond 
process model’ uit de foto hieronder). Wij brengen dat in kaart door 
een gezamenlijk logboek met input uit onze focusgroepen, 
klankbordgroepen en adviescommissie. 
 
De reacties van het talrijk opgekomen publiek waren positief en de 
vraag naar een artikel was groot. We blijven inspanning doen om hier 
de eerstkomende maanden aan te werken. 
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 # 19 VOORSTELLING AAN ODISEE EN PEDAGOGISCHE 
BEGELEIDINGSDIENST GENT 

 2016-12-21 Op 21 december 2016 werden we samen met de collega’s van Odisee 
Aalst uitgenodigd op het overleg van de Pedagogische 
Begeleidingsdienst van de Stad Gent. We kregen de kans om ons 
onderzoek en onze tool voor te stellen aan een geïnteresseerd publiek 
van docenten en schoolbegeleiders. 
In het overleg kwamen vooral vragen naar concrete voorbeelden van 
pedagogische documentatie om de werking van de tool beter te 
kunnen inschatten. De toehoorders zagen mooie leerkansen voor 
studenten, door de concrete vragen die in de tool verwerkt zitten en 
de verwachting om voorgaand aan een overleg al pedagogische 
documentatie in te brengen. 
 

 # 20 DE DERDE ONDERZOEKSFASE 
  Tot groot genoegen van onze 

deelnemers zijn we momenteel in 
de derde onderzoeksfase 
aanbeland: ‘ProuD! across borders’ 
oftewel: ‘ProuD! over de grenzen 
heen’. In deze fase wisselen we 
pedagogische informatie uit tussen 
kindbegeleiders en kleuterleidsters 

in België en kindbegeleiders en leerkrachten in Finland. Aangezien 
ProuD! niet alleen gaat over stilstaan bij de eigen praktijk, maar zich er 
automatisch ook toe leent om over het muurtje te kijken, hebben heel 
wat deelnemers uitgekeken naar deze fase. Groot is de 
nieuwsgierigheid naar hoe het er elders aan toe gaat, en hoog zijn de 
verwachtingen over de feedback uit het buitenland bij de eigen 
praktijk. 
We zijn gestart met een voorstelling van de deelnemers in alle 
instellingen en de organisaties zelf: waar sta je voor, waar ben trots 
op, wat wil je graag tonen? Maar ook: waar ben je nieuwsgierig naar, 
wat wil je graag weten, waar heb je nog vragen? Eerstdaags worden 
de profielen, vragen en antwoorden een eerste keer uitgewisseld, en 
dat belooft een boeiende dialoog te worden! 
 

 # 21 PROUD-SESSIE ‘OVER HET MUURTJE KIJKEN’ 
 2017-02 De bijeenkomsten waarbij we documentatie uitwisselen over het 

muurtje (met andere Vlaamse organisaties maar ook met Finse 
partners) zijn volop aan de gang. We maken het gezellig en werken als 
volgt: Pedagogische Post, Reflectie, Overleg, Uitkomst, Documentatie 
(rarara waar de beginletters naar verwijzen ;-). Op die manier verlopen 
de overlegmomenten volgens een vast stramien. 
En ook in deze fase blijven we (onder)zoeken. Hoe voldoende gebruik 
maken van de pedagogische documentatie? Op welke manier ook tot 



Arteveldehogeschool  17 
PROUD! Draaiboek 

concrete uitkomsten en acties komen? Wat is het meest zinvol om 
samen te bespreken tijdens de schaarse kindvrije uren? … Boeiend! 
 

En onze deelnemers geven zinvolle 
(verbale en non-verbale) feedback, 
altijd erg voorzichtig maar voor ons 
uiterst interessant om ons ontwerp 
continu te verfijnen. Het doet ons er 
aan denken dat het in ons onderzoek is 
net zoals in het werken met kinderen: 
je bereidt iets voor met de beste 
bedoelingen, je voert samen de 
activiteit uit, maar door de feedback en 
reacties van de kinderen stuur je 

continu bij om zo nog meer aansluiting te vinden bij je publiek. Hierbij alvast 
een grote dank-je-wel aan onze deelnemers! 

 

 # 22 INSPIREREND BEZOEK IN HELSINKI 
 2017-03-14/ 16 Een fijn bezoek want we 

hadden geluk: Mien & 
Astrid, twee 
kleuterleidsters, 
vergezelden ons. Samen 
deden we drie 
praktijkbezoeken en 
konden we ook een kijkje 

nemen in de organisaties waarmee we samenwerken binnen 
ProuD!  En onder het motto ‘walk the talk’, maakten we een eigen 
pedagogische documentatie over onze inzichten, groei en 
ontwikkeling naar aanleiding van het Fins bezoek. 
Het verhaal van Mien, Astrid, Ine en Liselotte kan je hier lezen. 
> Pedagogische documentatie na Finland  

Ook met de onderzoekers hadden we een toekomstgericht en 
uitkomstgericht overleg, want de laatste loodjes van ProuD! zijn in 
zicht. We zijn benieuwd waar we zullen landen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediatheekpuntbps.weebly.com/uploads/2/1/3/3/21333176/def_pedagogische_documentatie_na_finland_bezoek.pdf
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 # 23 DE LAATSTE MAANDEN 
   

We naderen de laatste maanden 
van het ProuD! project. 
We gebruiken de steeds 
definitievere versie van de ProuD!-
tool in de deelnemende 
kinderdagverblijven en 
kleuterscholen. Het blijft boeiend 

tot op het einde, zeker nu er steeds meer 
diepgang komt in de uitwisseling en meer 
concrete output gedocumenteerd wordt. 
Intussen maakten we met de letters van 
ProuD! helder welke de verschillende 
stappen zijn in een bijeenkomst: 
 

 

 

De vierde en laatste 
adviescommissie kon niet 
doorgaan als ‘live’ bijeenkomst 
maar onze ProuD!-tool bood hier 
een uitkomst: onze leden werd om 
een laatste advies en input 
gevraagd via de tool zelf. 
Twee PJK studenten Joke Laheyne 
en Elena De Caluwé gingen wel live 
met ons in gesprek en konden ons 
met zeker vijf nieuwe inzichten 
verrijken: waaw, dank je wel! 
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 # 24 DE CIRKEL IS BIJNA ROND 
  In zomerse temperaturen 

hebben de deelnemers aan ons 
onderzoeksproject elkaar 
ontmoet voor de langverwachte 
slotbijeenkomst. Zowel voor de 
kinderbegeleiders als voor de 
kleuterleidsters vond een 
afsluitende focusgroep plaats 
waarin ze hun resultaten aan 
elkaar en aan ons konden 

voorstellen. De sfeer was optimaal en iedereen keerde na een 
boeiende uitwisseling weer naar het werkveld terug. 
In de uitwisseling tussen de kinderdagverblijven sprongen twee 
zaken eruit: de autonomie en zelfredzaamheid van peuters 
tijdens het eetmoment, en de noodzakelijke kansen voor peuters 
om zelf een conflict op te lossen. Er werd enthousiast 
uitgewisseld en de deelnemers voelden zich gesterkt in hun 
filosofie, hun aanpak en hun groei. Iedereen besefte dat we 
allemaal op onze manier uitgaan van het sterke en competente 
kind dat wil leren en groeien. We kwamen tot de conclusie dat de 
drempels om iets uit te proberen vaak meer bij onszelf liggen dan 
bij de kinderen. 
De kleuterleidsters zijn zich elk sterker bewust geworden van de 
pedagogische bril waarmee ze naar hun praktijk kijken (Dalton, 
Reggio, Montessori), observeren hun kleuters vaker en intenser, 
en beseffen ook dat je elkaars praktijk en werkveld behoorlijk 
goed moet kennen om tot een zinvolle uitwisseling te komen.  
 

 

We sloten af met een focusgroep over het onderzoeksproces.  
Er was enige hilariteit over het spel met stickers en magneten 
waarmee we gestart zijn, over de grote lappen tekst die niet 
hielpen maar het proces net in de weg zaten, en er was 
voldoening over het eenvoudige maar sterke resultaat dat er nu 
ligt. Deelnemers groeiden vooral door het tonen, het inspireren 
van elkaar en de interactie met elkaar. De deelnemers waren 
trots dat ze tijdens en door hun groeiproces ook aan het 
onderzoek hadden kunnen bijdragen. 
Met veel voldoening sluiten we de samenwerking met de ProuD! 
deelnemers af. 
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 # 25 HET ONDERZOEKSPROCES IN BEELD MET EEN PEDAGOGISCH 
DOCUMENT 

  Ook voor de onderzoekers gaat de laatste fase in: we finaliseren onze 
website, analyseren de resultaten uit het logboek en de focusgroepen 
en schrijven verder aan een wetenschappelijk en een praktijkgericht 
artikel. 
De komende maanden stellen we het project ook nog voor aan 
geïnteresseerde deelnemers in binnen- en buitenland. 
Maar wat we nu al opmaakten, in analogie met onze deelnemers, is 
een pedagogisch document waarin we de groei binnen ons 
onderzoeksproces voorstellen.  
Zie hier, we presenteren het met trots: 

 Onderzoeksproces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediatheekpuntbps.weebly.com/uploads/2/1/3/3/21333176/proud__pedagogisch_document_onderzoeksproces.pdf
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 # 26 INTERNATIONALE CONFERENTIE EECERA IN BOLOGNA 
  Niet alleen in het onderzoek hebben we grenzen verlegd, ook met de 

resultaten van ons onderzoek steken we grenzen over! Op de 
internationale conferentie van de European Early Childhood Education 
Research Association (EECERA) in de Italiaanse stad Bologna heeft 

Liselotte de resultaten van de 
derde onderzoeksfase ‘ProuD! 
across borders’ toegelicht. 
De focus van onze presentatie 
lag op de uitwisseling van 
pedagogische documentatie 
tussen organisaties in Finland en 
België, en wat we daaruit 
geleerd hebben. De presentatie 
met toelichting van de verdere 
ontwikkeling van de ProuD! 
toolbox en de opgedane 
inzichten uit de laatste 
onderzoeksfase, vind je hier! 
> EECERA 2017 (PDF) 
 
 

Samen met een bezoek aan het Internationale Loris Malaguzzi 
Centre in Reggio Emilia, de bakermat van het pedagogisch 
documenteren, en een slotlezing van Fochi & Sousa, met focus 
op de troeven van pedagogische documentatie als middel om 
samen met collega’s te reflecteren, kunnen we besluiten: 
Bologna was helemaal ProuD! 
> Slotlezing van Fochi & Sousa 
 

 # 27 MET TROTS OVER DE EINDMEET 
  We zijn aan het einde gekomen van onze reis. Soms zagen we de 

eindmeet recht voor ons, soms was het een hobbelig parcours, maar 
bij een terugblik zijn we toch behoorlijk trots op de weg die we 
hebben afgelegd. 

We hebben in kaart gebracht hoe en 
waarom professionals met 
pedagogische documentatie werken, 
we hebben een toolbox ontworpen 
met instrumenten die reflectie op basis 
van documentatie ondersteunen, en 
met de dataverwerking uit Finland en 

België samen kunnen we afronden met stevige onderzoeksinzichten. 
> Samenvatting onderzoek   

De toolbox staat alvast te uwer beschikking, en met diverse artikels en 
lezingen verspreiden we de ProuD! boodschap. 
> Toolbox: http://proud-research.weebly.com/ 

http://mediatheekpuntbps.weebly.com/uploads/2/1/3/3/21333176/eecera-2017-weebly.pdf
http://www.eecera2017.org/speakers
http://mediatheekpuntbps.weebly.com/uploads/2/1/3/3/21333176/proud__samenvatting_onderzoek.pdf
http://proud-research.weebly.com/
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We sluiten af met trots en een dikke dankjewel aan iedereen die 
bij het project betrokken was! 
En we hopen dat het eindpunt van ons project een inspirerende 
start kan zijn voor vele anderen! 

 

 
 

 


