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SEED is een acroniem voor ‘Social and Emotional
Educational Development.’ Het is een Europees
project dat aandacht vraagt voor de ontwikkeling
van het sociaal en emotioneel welbevinden  van
jonge kinderen in school en in de kinderopvang
en voor de doorlopende professionele
ontwikkeling van pedagogische medewerkers en
leerkrachten die werken met kinderen in de
leeftijd 2,5 tot 6-jaar. SEED onderzoekt en draagt
bij aan verbeteringen in de kinderopvang en
basisonderwijs in Kroatië, Hongarije, Letland,
Noorwegen en Nederland.Het SEED project is
gefinancierd vanuit het Erasmus+ Programma
van de Europese Commissie – Strategische
Samenwerking binnen het onderwijs (2017-
2019). Voor meer informatie over SEED en de
activiteiten: https://ICDI.nl/projects/Social-and-
emotional-education-and-Development-Seed

Wat is het SEED-project?

PAGINA 2 - SEEDS OF CHANGE  SAMENVATTING

https://icdi.nl/projects/social-and-emotional-education-and-development-seed
https://icdi.nl/projects/social-and-emotional-education-and-development-seed


WAAROM AANDACHT
VOOR SOCIAAL EN
EMOTIONEEL
WELBEVINDEN
BELANGRIJK IS

niet zo gemakkelijk boos te worden,
te stoppen met anderen pijn te
doen,
zijn of haar gevoelens te uiten,
met anderen te spelen,
vrienden te maken.

Als het kind tenminste zou weten hoe ...

 
Dit zijn gedachten die pedagogisch
medewerkers en leerkrachten in voor-
en vroegschoolse periode vaak hebben
over kinderen in hun groep. Achter
deze gedachten schuilt een oprechte
wens bij te dragen dat kinderen zich
goed voelen, gelukkig zijn en zich op
positieve wijze met anderen
verhouden. Maar tegelijkertijd betreft
dit een enorme educatieve uitdaging.
Want hoe ga je hier als professional
goed mee om? Hoe ondersteun je
jonge kinderen in hun sociaal-
emotioneel leren? En hoe laat je
kinderen zelf deze vaardigheden en
competenties ontwikkelen zodat ze op
school en in hun verdere leven hun weg
vinden?
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Dit advies, getiteld SEEDS of Change, is
het resultaat  van het tweede deel van
het SEED-project, waarbij een
groepsreflectietraject is doorlopen,
genaamd Wanda[1].  Hieraan hebben
80 professionals deelgenomen. Het
doel was hen te ondersteunen in hun
dagelijkse uitdagingen die zij in hun
groep of klas op het gebied van
sociaal-emotionele welzijn van
kinderen tegen kwamen. De
uitgebreide documentatie kan op
https://icdi.nl/media/uploads/downloa
ds/seed-guidelines-full_1.pdf worden
opgehaald en is bedoeld
om  pedagogische coaches,
mentors  en  trainers te inspireren die
zich meer willen verdiepen in de
ondersteuning van teams  of  groepen
professionals,  om het sociaal-
emotionele welzijn van kinderen te
ondersteunen .
 
 
[1] WANDA is een methode ontwikkeld in
Vlaanderen door Artevelde Hogeschool en VBJK
(centrum voor innovatie in de beginjaren). Een
handleiding in verschillende talen, een
gereedschapskist en andere materialen zijn
ontwikkeld. Voor meer
informatie: www.Wanda.Community 

https://icdi.nl/media/uploads/downloads/seed-guidelines-full_1.pdf


WAT IS GROEPSREFLECTIE EN HOE
ONDERSTEUNT DIT SOCIAAL EN EMOTIONEEL
WELBEVINDEN?

Het doel van gezamenlijk op een waarderende manier reflecteren op de praktijk
is verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor en het onderwijs aan kinderen.
Dit met het oog op wat belangrijk is voor de samenleving. Reflectiemomenten
helpen individuen en groepen om te leren hoe te handelen, hun empathische
competenties te vergroten, de motivatie in hun werk te behouden of terug te
krijgen, hun werk te bekijken met een 'onderzoekende houding' en om de
waarde te zien van diversiteit. Dit alles is vooral belangrijk in het werk op het
gebied van sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen.
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WAT PROFESSIONALS ZEGGEN OVER DE
KRACHT VAN REFLECTIE OP DE EIGEN
PRAKTIJK
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Groepsreflectie met de Wanda methode:
 
1) Maakt mij bewuster
Als je de praktijk wilt veranderen, moet je jezelf veranderen. Het draait allemaal
om jou, hoe jij verandert (Professional, Nederland).
 
2) Leert mij perspectief te nemen, in plaats van te zoeken
naar één beste oplossing
Ik heb geleerd om de situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken,
bijvoorbeeld over de betrokkenheid van Roma-kinderen in het voorschoolleven -
ik heb nooit nagedacht over hoe een Roma-moeder zich hierover kan
voelen (Professional, Letland). 
 
3) Is een concrete methode om de praktijk te verbeteren
door deze te verbinden met de theorie
Vandaag had ik een situatie waarin een kind een ander kind pijn deed en hij zei
dat hij het met opzet deed. Ik vond het gemakkelijker om deze situatie te
begrijpen en de tijd te nemen die nodig was om de kinderen te helpen de situatie
op te lossen (Professional, Noorwegen). 
 
4) Maakt professionele groei mogelijk voor mijzelf en voor
de groep
Het verbaast me dat ik zolang na de bijeenkomst blijf nadenken over het proces
en elke bijeenkomst en dat de zelf-reflectie zo sterk is (Professional, Noorwegen).  
 
5) Biedt de gelegenheid om vragen, zorgen en succes te
delen
Ik denk dat nadenken over de praktijk burn-out kan voorkomen. Het geeft ons de
mogelijkheid om onze dagelijkse uitdagingen naar buiten te brengen en je voelt je
ook minder eenzaam (Professional, Kroatië).



PRINCIPES VOOR
SOCIAAL EN
EMOTIONEEL WELZIJN
IN KINDEROPVANG EN
SCHOOL

Reflectie te stimuleren onder de professionals over sociaal en emotioneel welzijn.
Goede uitvoering te stimuleren en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen.

In SEED zijn richtlijnen voor sociaal en emotioneel welzijn geformuleerd die zijn bedoeld
om:
 

Principe 1
 
Beroepsbeoefenaren ondersteunen
sociaal en emotioneel welzijn door
aandacht te hebben voor de individuele
verlangens, behoeften en
mogelijkheden van jonge kinderen

Principe 2
 
Samenwerking tussen
beroepsbeoefenaren, gezinnen en
andere leden van de gemeenschap is
essentieel voor het sociaal en
emotioneel welzijn van kinderen

Principe 3
 
De leeromgeving is fysiek en
emotioneel veilig en gastvrij en
stimuleert, zowel binnen als buiten, de
ervaringsmogelijkheden van alle
kinderen

Principe 4
 
Inclusiviteit, respect voor diversiteit en
open communicatie zijn de leidende
principes voor de dienstverlening aan
en de interacties met met collega's,
kinderen en gezinnen

In het volledige Richtlijnen-document staat hoe deze principes zijn uitgewerkt tot
vragen die gebruikt kunnen worden bij de reflectiegesprekken

https://icdi.nl/media/uploads/downloads/seed-guidelines-full_1.pdf
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SUCCESFACTOREN
OM GROEPSREFLECTIE
TE BEVORDEREN

Onderstaande aspecten zijn belangrijk voor beleid en praktijk om professionele
ontwikkelingstrajecten te organiseren die groepsreflectie ondersteunen:

TIJD
Om de kwaliteit te verbeteren is het belangrijk dat er tijd is om
samen over de praktijk na te denken. Kindervrije uren (betaalde
uren zonder kinderen) zijn nodig voor het personeel van school
en kinderopvang om elkaar met regelmaat te ontmoeten en te
reflecteren. 
 
Het is belangrijk om genoeg kindervrije uren te hebben om elkaar te
ontmoeten, te reflecteren, te plannen. We moesten elkaar in extra uren
ontmoeten, en dit was een probleem (Facilitator, Nederland).

STEUN VAN LEIDINGGEVENDEN EN
BESTUURDERS
Om effectief te zijn, moet de gelegenheid voor groepsreflectie
worden ondersteund door het beleid en de betrokkenheid van
leidinggevenden en bestuurders van scholen en opvangcentra.
 
Voor ons was het erg belangrijk om de steun van de bestuurders te
hebben. Zij hielpen ons niet alleen met de logistiek, maar met het
motiveren van professionals om deel te nemen (Facilitator, Letland).
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ORIËNTATIE OP HET PROCES
Groepsreflectie is ‘procesgericht’, wat betekent dat meer dan
één of twee sessies nodig zijn om de reflectie als waardevol te
ervaren. Elke sessie is gerelateerd aan de voorafgaande sessies
en bereid de volgende sessie voor. Individuen en groepen zullen
tijdens het proces groeien.
 
Dit proces heeft tijd nodig. Tijd om te groeien. Na 4-5 sessies zagen we
een verandering in de groep: dieper ingaan, meer uitdagende cases,
meer op je gemak voelen om te delen (Facilitator, Kroatië).

BELANGRIJKE ROL
VOOR DE FACILITATOR
In groepsreflectie is de rol van de facilitator cruciaal. Hij/zij
creëert een veilig en uitdagend klimaat voor deelname en open
dialoog. Facilitatoren moeten getraind zijn om een reeks van
groepsreflecties te kunnen coördineren.
 
De sfeer die de facilitator creëerde was van cruciaal belang: we worden
gehoord – ik heb geleerd dat luisteren een enorme kracht heeft in het
oplossen van moeilijke situaties. Ik voel de drang niet meer om een
oplossing te bieden, soms hebben we geen oplossing nodig, we hebben
alleen iemand nodig die aandacht geeft en luistert (Professional,
Hongarije).
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ONDERSTEUNING VAN DE 
FACILITATOREN
Facilitatoren hebben een delicate rol die moet worden
ondersteund. Door supervisie of andere vormen van
ondersteuning te organiseren die professionals samenbrengen in
een kritische leergroep, kunnen zij van elkaar leren, twijfels
uiten en vragen stellen.
 
Online supervisie momenten voor facilitatoren waren zeer nuttig. Ze
gaven ons mogelijkheden van elkaar te leren en over het algemeen
verhoogde het ons vertrouwen als WANDA-facilitatoren. (Facilitator,
Kroatië)

BOTTOM-UP BENADERING
 
Voor reflectie op de praktijk zijn bottom-up benaderingen
effectief die starten bij de concrete ervaringen van de
deelnemers en aansluiten bij wat de deelnemers zelf belangrijk
vinden.
 
Wat ik leuk vond is het feit dat we vanuit onszelf zijn begonnen, vanuit
onze praktijk. Het was niet abstract, het was heel concreet (Practitioner,
Noorwegen).
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CONCLUSIES
Bestuurders en leidinggevenden van scholen en opvangcentra kunnen ervoor zorgen
dat het personeel de mogelijkheid krijgt om zich door reflectie te ontwikkelen en zo hun
pedagogische praktijk te verbeteren en te vernieuwen.

Het gaat vooral om het creëren van de randvoorwaarden voor het personeel om
regelmatig bijeen te komen en op de dagelijkse praktijk te reflecteren met het oog op
het bevorderen van het sociaal-emotionele welzijn van kinderen.

Door samen te reflecteren op de praktijk worden medewerkers zich bewuster van hun
professionele rol ten aanzien van kinderen en gezinnen en ontwikkelen ze het
empathisch vermogen om de standpunten en de gevoelens van anderen te begrijpen
en te waarderen.  

 

 

                                                   
Dit kunnen de ‘SEEDs of change' zijn voor verandering en ontwikkeling van de praktijk.
Reflectie vanuit het professionele handelen kan een grote invloed hebben op het sociale
en emotionele welzijn van jonge kinderen in scholen en kinderopvangcentra in heel
Europa.
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The SEED Project Consortium:

SEED Project Consortium (2019) SEEDs of Change
Ondersteuning van het sociale en emotionele welzijn van kinderen
in het onderwijs en de opvang van jonge kinderen door middel van

teamreflectie - Samenvatting
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