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Welkom! 

Agenda (11.00-12.30)
• Voorstelronde (“binnenkomer”) en brainstorm
• Intro De Vreedzame School
• Achtergrond en inbedding casestudy
• Onderzoeksopzet, methode & analyse
• Resultaten per thema
• Wat zeggen de betrokkenen? En toetsing met de praktijk
• Conclusies en vervolgstappen De Vreedzame School
• Afsluiting, toekomst, en eventuele vragen



“Binnenkomer”: Voorstellen aan buurman/buurvrouw
Inventarisatie deelnemers / sectoren

Brainstorm De Vreedzame School 



De Vreedzame School

filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=VxqVgi8BMf8&t=43s


Achtergrond casestudy

• Super-diversiteit door globalisering, migratiestromen,                       
technologische ontwikkelingen - ook in het onderwijs. 

• Hoe kunnen we recht doen aan deze diversiteit? En hoe bereiden we professionals hier op 
voor?

• ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society).

• Vergroten van integratie, inclusie en gelijkheid in hedendaagse Europese samenlevingen.

• 10 landen, gefinancieerd door de EU



Projectstructuur ISOTIS
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WP4

Doel:
“to conduct in-depth analyses of promising/effective interventions 
tackling social and educational inequalities through curriculum, 
pedagogical practices, and/or school climate in early childhood 
education and primary school. What are the key features and 
conditions for success?”

www.isotis.org

http://www.isotis.org/


WP4 ISOTIS & Burgerschap en Kinderrechten
1) De Vreedzame School in Nederland geselecteerd voor WP4 ISOTIS – op basis van inventarisatie

2) Promotie-onderzoek Christel: “Towards a rights-based and inclusive democratic citizenship of 
young children in Dutch ECEC”: case study (deelstudie 5)

• Inclusie en diversiteit: “bonding & bridging”

• Verdrag voor de Rechten van het Kind (kern: Artikel 2, 3, 6, 12 en GC 7) 

• Balans tussen de voorziening, bescherming en participatie

• ‘Child agency’



Onderzoeksopzet – Casestudy

Doel – inzicht in succesfactoren/werkzame ingredienten van DVS

Documenten analyse +  Interview studie (mei 2018 – september 2018)
• Documenten – wat is er al bekend?

• Eerdere evaluaties, o.a. Pauw (2013)
• Interviews

• Werving Vreedzame (voor)school
• Semi-gestructureerd
• Deelnemers (13): programma ontwikkelaars, locatie managers   

/leidinggevenden, pedagogisch medewerkers/leerkrachten, ouders



Analyse
Documenten analyse + analyse interviews à Intervention logic model

• Data analyse: 

Inhoudsanalyse – categorieen / thema’s ten behoeve van de internationale vergelijking (zie volgende dia)

• Intervention logic model: Inputs – Outputs - Outcomes

Inputs
• WHAT IS INVESTED?
• Staff

• Money

• Time

• Materials and 

equipment

• Research base

• Partners

• Child, family, and 

community recourses

• Etc.

Outputs

• ACTIVITIES            • PARTICIPATION

• What is done?      •Who is reached?

Outcomes

•Short term    • Medium term    • Long term



Resultaten (per thema):
• Sleutelactiviteiten: wekelijkse lessen/activiteiten rondom 6 thema’s, veel aandacht voor conflict-hantering

• Succesfactoren: school als democratische oefenplaats, één taal en dezelfde symbolen, link Vreedzame Wijk

• Facilitatoren (factoren die bijdragen aan succes): leiderschap en team, intensieve implementatie

periode

• Barrières en oplossingen: weerstand: reframen, ouderbetrokkenheid: één-op-één contact met leerkracht,

en ouders motiveren ouders

• Innovatieve kenmerken: leerlingmediatie (peer-mediatie), nadruk op kindparticipatie en

verantwoordelijkheid

• Ervaren impact: wat zeggen betrokkenen? zie volgende dia’s



Wat zeggen betrokkenen? 

Ouderbetrokkenheid, de samenwerking tussen (voor)school en ouders wordt op

verschillende manieren vormgegeven. Hoe ziet ouderbetrokkenheid eruit in jullie

organisatie? Wat werkt goed? Wat zijn de uitdagingen? En hoe gaan jullie hiermee om?

• Bespreek dit in groepjes van 3 (10 minuten)

• Reflectie - plenair



Wat zeggen betrokkenen? - leerkrachten

”Nauw contact met ouders is soms nóg belangrijker dan het contact met

het kind – we moeten dit samen doen. Als de relatie met ouders goed en

open is, kunnen veel problemen en conflicten binnen en buiten de school

voorkomen worden. Dat is waarom ik echt investeer in goede één-op-één

relaties met ouders.”



Wat zeggen betrokkenen? - ouders

”Onze leerkracht is van buitenlandse afkomst. Deze onderwijzer is misschien

nog wel meer in staat om een gevoel van betrokkenheid en ‘erbij horen’ te

creëren – omdat hij/zij signalen kan opvangen die andere onderwijzers

misschien negeren of onderschatten.”



Wat zeggen betrokkenen? - ouders

Eén van de ervaren succes factoren is de mogelijkheid om leerkrachten met 
verschillende culturele achtergronden aan te nemen - leerkrachten met eenzelfde 
achtergrond als de kinderen op de school. Ook een ouder bevestigd dat dit een 
toegevoegde waarde is. 
1. Wat is jullie mening? Is het belangrijk/een toegevoegde waarde als leerkrachten 

dezelfde achtergrond hebben als de leerlingen? 
2. Wordt er in jullie organisatie aandacht besteed aan 'diversiteit'? Zo ja, welke vormen 

van diversiteit, en op welke manier wordt er aandacht aan besteed? 

Bespreek dit in groepjes van 3



Wat zeggen betrokkenen? - leidinggevenden

Locatieleider:

”De continuïteit en het enthousiasme van een teamleider of schoolleider is heel belangrijk,

zelfs cruciaal, voor dit soort programma’s.”

Vraag:

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste vaardigheden voor leidinggevenden en andere

medewerkers, om ervoor te zorgen dat de opvang/school kan functioneren als

democratische oefenplaats? – korte discussie in nieuwe 3-tallen



Wat denken jullie?

Opvang/onderwijs is werkelijk inclusief als …..



Wat zeggen betrokkenen? - ontwikkelaar

Programma-ontwikkelaar:
“Soms moet je dingen reframen voor bepaalde groepen. “Die mensen van

Vreedzaam die weten het zelf niet, maar ze zijn gewoon Islamiet”, werd er

gezegd. En de Evangelische school in Utrecht zei: “Dit is gewoon het

Christendom. Iedereen die zich ethisch verhouden wil tot anderen in de

samenleving, vindt dit eigenlijk fantastisch.”



Conclusies

• Het programma heeft een sterke identiteit (één taal, en het gebruik van symbolen)

• Het programma benadrukt de overdracht van verantwoordelijkheden naar kinderen

• Een sterke nadruk op ouderbetrokkenheid (al is dat ook meteen de grootste uitdaging!)

• Het programma groeit mee met veranderingen in de maatschappij (revisie programma

2018-2020)



Vervolgstappen en doorontwikking DVS

• Focus zal liggen op kritisch denken, dialoog en het stimuleren van een open, reflectieve

houding

• Ontwikkelingen in de maatschappij zoals polarisering en toenemende segregatie het

hoofd bieden

• Het jonge kind: aanpassen aan nieuwe inzichten en ervaringen (kinderen kunnen vaak

meer dan je denkt op basis van gangbare ontwikkelingstheorieën)



Vervolgstappen binnen het kader van ISOTIS en promotie-onderzoek

ISOTIS WP4: 
• Rapport met een internationale vergelijking van de case studies
• Januari 2019 (www.isotis.org)

Promotie-onderzoek: 
• Kindstudies: het inventariseren van het perspectief en de meningen van 

kinderen van 9-11 jaar (basisschool) en 3-4 jaar (dagopvang/voorschool)
• Respectievelijk een vergelijking in Nederland en zo mogelijk  internationaal vwb 

het jonge kind 3-4 jaar (Duitsland/burgerschap en Noorwegen/kinderrechten)
• 1 à 2 wetenschappelijke artikelen

http://www.isotis.org/


Blog voor Jonge Kind Professionals

Blogplatform over diversiteit en sociale inclusie in voor- en vroegschoolse 
voorzieningen voor Jonge Kind professionals (0 - 6 jaar). 

Delen van Onderzoek en Innovatie à Praktijk
Thema’s: Ouderbetrokkenheid, Meertaligheid, Ontwikkelingsstimulering enz.  

Nederland: https://earlyyearsblog.nl/

Vlaanderen: https://kleutergewijs.wordpress.com/
Portugal: http://primeirosanos.pt/
Polen: http://www.czymskorupka.edu.pl/

https://earlyyearsblog.nl/
https://kleutergewijs.wordpress.com/
http://primeirosanos.pt/
http://www.czymskorupka.edu.pl/


Christel: c.b.eijkholt@uu.nl
Melissa: m.s.y.be@uu.nl
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