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De Zweedse overheid richt zich op 

het ondersteunen en stimuleren van 

de ontwikkeling van kinderen, opdat 

zij een optimale start maken in hun 

leven. Een tweede doel is dat deze 

voorzieningen ouders in staat stellen 

te werken of te studeren en dit te 

kunnen combineren met het ouder-

schap. Dit recht voor ouders en kinde-

ren is in de wet vastgelegd. Om een 

hoge kwaliteit te bereiken is er een 

nationaal curriculum opgesteld voor 

de preschool (0-6 jaar) en een geza-

menlijk curriculum voor de basis-

school, bso en preschool-klas. Zo 

wordt er gewerkt vanuit dezelfde 

ideeën over leren, ontwikkeling en 

democratische waarden. De hoogte 

van de ouderbijdrage wordt gemeen-

telijk bepaald. De meeste kinderen 

gaan vijf dagen per week naar de pre-

school. Voor kinderen tot 3 jaar is er 

een ouderbijdrage. Hiervoor geldt een 

wettelijk maximum van 3% van het 

gezinsinkomen voor een voltijdplaats. 

Vanaf de leeftijd van 4 jaar is er 15 

uur per week gratis opvang. 

Curriculum
In het Zweedse curriculum is te lezen 

dat in het belang van een brede ont-

wikkeling van kinderen de kinderop-

vang en school nauw dienen samen 

te werken. De uitgangspunten van de 

samenwerking moeten gebaseerd zijn 

op de nationale doelen en regels, en 

toepasbaar voor alle verschillende ac-

tiviteiten. In de periode voorafgaand 

aan de overgang naar school en bso 

heeft het kinderdagverblijf, in Zwe-

den förskolan genaamd, de verant-

woordelijkheid om kinderen hierop 

voor te bereiden en waar nodig extra 

ondersteuning te bieden. Het perso-

neel van de kinderopvang, de school 

en de bso wisselen kennis en ervarin-

gen uit, bespreken de behoeften van 

het kind en kijken op welke manier 

zij kinderen optimaal kunnen stimu-

leren.

In Nederland is in 2017 door de Task-

force samenwerking onderwijs en 

kinderopvang advies gegeven aan 

toenmalige bewindspersonen met 

aanbevelingen over de samenwerking 

Inspiratie uit Zweden

Samenwerking 
kinderopvang en 
onderwijs
In de afgelopen vijfentwintig jaar is in Zweden de integrale school de stan-
daard geworden. De voorzieningen zijn vanaf 7.00 uur ’s morgens tot  
ongeveer 18.00 uur geopend en bieden over het algemeen een compleet 
dagarrangement. In het gebouw is voor- en naschoolse opvang te vinden, 
evenals onderwijs. Er zijn culturele activiteiten, sport, en over het algemeen 
is er een kinderdagverblijf in of vlakbij het gebouw te vinden. Het tweede 
deel van de serie over Zweden door Clarine de Leve en Jessica Schouten.
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tussen onderwijs en kinderopvang. Er 

wordt geadviseerd voortaan de indivi-

duele behoeften van kinderen cen-

traal te stellen, zodat er een ononder-

broken leerlijn kan ontstaan. Een 

gelijkwaardige samenwerking tussen 

ouders, pm’ers en leerkrachten zou in 

het pedagogisch werkplan en het 

schoolplan verankerd moeten wor-

den. Tevens wordt het belang van een 

doorlopend gezamenlijk curriculum 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar belicht 

en wordt geadviseerd het mogelijk te 

maken voor school en kinderopvang 

om volledig samen te kunnen gaan in 

een geïntegreerd leer- en ontwikkel-

centrum. Hoewel we in Nederland in 

hetzelfde jaar een nieuw pedagogisch 

curriculum voor de kinderopvang 

hebben gekregen, is hierin niets te le-

zen over de samenwerking tussen het 

onderwijs en de kinderopvang.

Samenwerking in de 
praktijk
De samenwerking tussen leerkrach-

ten en pedagogisch medewerkers was 

erg inspirerend om te zien in de 

Zweedse kindcentra die we hebben 

bezocht. In gesprekken met leer-

krachten en fritidspedagogen, ofwel pe-

dagogisch medewerkers, klonk een 

beeld door van gelijkwaardigheid en 

teamwerk. Een groep kinderen werd 

meestal ‘gedragen’ door twee of drie 

professionals: een leerkracht, een pe-

dagogisch medewerker en soms een 

assistent. De verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling en het welbe-

vinden van de kinderen werd met el-

kaar gedeeld, waarbij de nadruk van 

de verantwoordelijkheid voor de cog-

nitieve ontwikkeling bij de leerkracht 

bleek te liggen en de grootste verant-

woordelijkheid voor de sociale ont-

wikkeling bij de pm’er. Het feit dat 

beide professionals even hoog zijn 

opgeleid zal ongetwijfeld bijdragen 

aan de gelijkwaardige samenwerking.

Verbaasd
Onze vragen over gelijkwaardigheid 

in de samenwerking werden dan ook 

enigszins verbaasd aangehoord en 

beantwoord. We hebben indrukwek-

kende voorbeelden gehoord over de 

voordelen die de samenwerking alle 

betrokken partijen oplevert. De kin-

deren hebben de hele dag en gedu-

rende de hele week lang dezelfde 

professionals die hen begeleiden. Als 

in de rekenles wordt gewerkt met 

maten en gewichten, worden er die 

middag bijvoorbeeld koekjes gebak-

ken, waarbij de kinderen het geleer-

de kunnen toepassen in de praktijk. 

Hierdoor gaat de leerstof leven en 

beklijft beter. De pedagogisch mede-

werker is tijdens de schooluren aan-

wezig en ondersteunt in deze tijd de 

leerkracht door met kleine groepjes 

kinderen extra werk te doen, of extra 

individuele begeleiding te geven aan 

kinderen die dat nodig hebben. Vrije 

tijd en onderwijstijd zijn op de scho-

len die wij hebben bezocht volledig 

geïntegreerd, ook in gebruik van de 

ruimten.

De leerkracht en de pedagogisch me-

dewerker bespreken de begeleiding 

en ontwikkeling van de kinderen en 

ondersteunen elkaar hierin vanuit 

hun eigen professie en ervaring. De 

leerkracht staat er dus niet alleen 

voor, zoals op de meeste Nederlandse 

scholen wél het geval is. Het lijkt ons 

een grote rijkdom voor beide professi-Aandacht voor geletterdheid is belangrijk in het kindcentrum.

Multifunctioneel gebruik van de ruimte in de gang.
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onals, maar uiteraard ook voor de 

kinderen.

Een voor ons verrassend feit was dat 

op een van de kindcentra een pedago-

gisch medewerker de leidinggevende 

is van een team bestaande uit leer-

krachten en andere pedagogisch  

medewerkers. De salarisverschillen 

tussen deze twee groepen professio-

nals zijn overigens niet groot.

Samenwerking in  
Nederland
In Nederland zien wij dat een gelijk-

waardige samenwerking tussen leer-

krachten en pedagogisch medewer-

kers vaak moeizaam tot stand komt. 

Wellicht is deze ongelijkwaardigheid 

te verklaren vanuit het perspectief 

dat het onderwijs al eeuwenlang een 

belangrijke plek inneemt in onze  

samenleving, terwijl de kinderdagver-

blijven en bso nog relatief jonge voor-

zieningen zijn die pas in de laatste 

twee decennia grote ontwikkelingen 

hebben doorgemaakt. 

Interessante onderwerpen voor dis-

cussie, want een deel van de kwaliteit 

die we hebben gezien en de voordelen 

van deze samenwerking zijn mogelijk 

door een systeem waarin vrijwel alle 

kinderen vijf dagen per week naar het 

kinderdagverblijf en de bso gaan, 

mannen en vrouwen bijna allemaal 

fulltime werken en de professionals 

dus ook. Hierdoor zijn de groepen 

kinderen de hele week grotendeels 

gelijk, net als de gezichten van de 

leerkrachten en de pedagogisch me-

dewerkers. Dat geeft rust voor kinde-

ren en professionals. In Nederland 

zien we in de kinderopvang groepen 

met een wisselende samenstelling 

van kinderen én verschillende gezich-

ten door de week heen, omdat niet al-

leen een deel van de ouders van de 

kinderen in deeltijd werken, maar 

ook onze kinderopvangprofessionals 

en leerkrachten. 

Gelukkigste kinderen
Toch zijn Nederlandse kinderen de ge-

lukkigste kinderen van de wereld vol-

gens een onderzoek van UNICEF in 

2013. Nederland wordt gevolgd door 

Noorwegen, IJsland, Finland en Zwe-

den. Je kunt je afvragen welke punten 

hier zijn gemeten, maar als mogelijk 

voordeel van de verdeling werk/privé in 

Nederland zou genoemd kunnen wor-

den dat ouders hier gemiddeld meer 

tijd kunnen doorbrengen met hun kin-

deren, aangezien de meeste ouders  

samen anderhalve baan hebben. 

Daarentegen hebben ouders in Zwe-

den gezamenlijk 390 dagen ouder-

schapsverlof, waarvan zij 300 dagen 

80% van hun laatst verdiende salaris 

krijgen doorbetaald. De overige  

90 dagen is een lager bedrag beschik-

baar. Het eerste jaar na de geboorte 

brengen bijna alle kinderen door met 

hun eigen vader en moeder. Daarna 

gaat gemiddeld 83% van alle kinde-

ren in Zweden naar de preschool. Om 

precies te zijn: 45% van de kinderen 

van 1 en 2 jaar, 86% van de 3-jarigen, 

91% van de 4-jarigen en 96% van de 

kinderen die 5 jaar oud zijn.

Stabiliteit 
Vanuit het perspectief van de kinder-

opvang heeft het Zweedse systeem in 

onze ogen dus veel voordelen. Er is 

veel stabiliteit op de groepen vanwe-

ge fulltime werkende professionals, 

elke dag dezelfde kinderen en dus 

vaste gezichten voor iedereen. 

De gelijkwaardigheid en nauwe sa-

menwerking tussen de pedagogisch 

medewerker en de leerkracht spreken 

ons aan. Daar kunnen we in Neder-

land veel meer mee dan op dit mo-

ment het geval is, ten goede van  

iedereen. En dan de samenhang  

tussen onderwijstijd en vrije tijd voor 

de kinderen, het werken in een on-

dersteunend team voor alle betrok-

ken professionals. In onze ogen zal 

dit vervolgens positief uitpakken voor 

ouders en verzorgers. 

Het door de Nederlandse Taskforce 

samenwerking onderwijs en kinder-

opvang geformuleerde advies voor 

een gezamenlijk curriculum willen 

wij dan ook onderstrepen. Een sterk 

gezamenlijk curriculum, met aan-

dacht voor een brede en evenwichtige 

ontwikkeling van kinderen, waarbij 

professionals nauw samenwerken en 

elkaar ondersteunen en versterken. 

Landelijk zal dit wellicht nog even op 

zich laten wachten, maar in de afge-

lopen jaren zijn op lokaal niveau een 

aantal kinderopvangorganisaties en 

scholen voor primair onderwijs er al 

druk mee aan de slag gegaan. <

Respect voor het ‘werk’ van de kinderen.




