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Geïntegreerde pedagogische omgeving 

STELSEL 

21st century Skills Professionals 

Wat hebben jonge kinderen en hun 
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Samenwerken in een geïntegreerde 

pedagogische omgeving 

(figuur: Oskam, 2009) 
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Sterke pedagogische omgeving   

 Dialogische kwaliteit 

 Proceskwaliteit 

 Inhoudelijke kwaliteit 

 Structurele kwaliteit 

 Dialogische professionaliteit 



Dialogische kwaliteit 

• Uitgangspunt  

Pedagogische professionals werken vanuit 

gedeelde visie, gedeelde waarden: respect 

en aandacht voor verschillen > vertrouwen 

• IJkpunt 

Ouders blijven ouders, altijd 

• Voorbeeld Gent 



Proceskwaliteit 
• Uitgangspunt 

De kwaliteit van de interacties is 

doorslaggevend voor de ontwikkeling van 

kinderen  

• IJkpunt 

Elk kind krijgt de kans om te spelen en te 

leren 

• Voorbeeld: dwalende kinderen (Singer) 



Inhoudelijke kwaliteit 
• Uitgangspunt 

Kinderen leren altijd en overal (wat,  

‘curriculum’) 

• IJkpunt 

Doelgerichte en planmatige activiteiten voor de 

langere termijn  

• Voorbeeld: gezamenlijk plan (verschoolsing – 

ontscholing)  



Structurele kwaliteit 

• Uitgangspunt: 

Kinderen hebben stabiele relaties nodig (binnen- & 
buitenruimtes, groepssamenstelling ‘voorordenen’) 

• IJkpunt 

 Dezelfde gezichten  

 'De deeltijdjuf is slecht voor het onderwijs‘ (Hooge, 2014) 

• Voorbeeld: roosteren volgens pedagogisch 
principe versus dienstverlening aan ouders 



Dialogische professionaliteit 
• Uitgangspunt 

Onderwijs, opvang en zorg: kwaliteit is 

teamwork niet van een individu 

• IJkpunt 

Samen werken op de werkvloer, samen 

kinderen volgen 

• Voorbeeld: expertise op de groep, reflection in 

action 

 



Samenwerken in een geïntegreerde 

pedagogische omgeving 

(figuur: Oskam, 2009) 
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PACT-METER 
 

IJkpunten in de praktijk 

Samen zicht krijgen op: 

 

•  ijkpunten die we belangrijk vinden 

•  sterke en zwakke punten 

•  wat willen we aanpakken 
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