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Beste lezer,

Alle ouders kunnen getuigen dat een kind op zesjarige leeftijd al een enorme 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het is flink gegroeid en heeft leren zitten, 
lopen, praten, zingen, spelen en misschien zelfs met de fiets rijden. De kleuter 
kan nu kleuren, dieren, speelgoed en gezinsleden herkennen. Hij heeft de nodige 
kennis opgedaan om te delen, te redeneren, te onderhandelen en vrienden te 
maken. En - hopelijk -  heeft zoon- of dochterlief geleerd dank u te zeggen, 
beleefd te zijn en uit te kijken bij het oversteken van de straat.

Het merendeel van deze basisvaardigheden, kennis en waarden verwerven we 
tijdens de eerste zes levensjaren. Desondanks worden er wereldwijd heel weinig 
middelen besteed aan de nodige begeleiding tijdens de vroege kindertijd. Het 
nut van zorg en onderwijs voor jonge kinderen (ECCE: Early Childhood Care and 
Education) is nochtans voldoende aangetoond. ECCE-programma’s stimuleren 
de ontwikkeling van het kind, bevorderen gelijke kansen en zorgen voor betere 
leerprestaties. Ze hebben bovendien een duidelijke economische meerwaarde.

Kleuteronderwijs mag dan wel vanzelfsprekend zijn voor zowat alle kinderen 
in België, maar in ontwikkelingslanden heeft slechts 1 kind op 3 hier toegang 
toe. De meeste internationale donoren besteden veel te weinig middelen aan 
onderwijs voor de allerkleinsten. België is geen uitzondering: amper 0,18% 
van het budget voor onderwijs in ontwikkelingssamenwerking gaat naar 
kleuteronderwijs.

Op 5 mei 2010 organiseerde Plan België - de belangrijkste Belgische ngo 
op het gebied van kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking - een 
studiedag over dit thema in het federale parlement. Internationale experten 
benadrukten het belang van kleuteronderwijs en de zorg voor jonge kinderen 
in ontwikkelingslanden. Onder de deelnemers waren de kabinetschef van de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking, parlementsleden en beleidsmakers, 
wetenschappers en specialisten uit de ngo- en onderwijssector. Ik wil hierbij alle 
sprekers en deelnemers bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdrage. Dank 
ook aan Olga Zrihen (senator) en Geert Versnick (kamerlid) voor de wijze waarop 
zij het voorzitterschap van het seminarie hebben opgenomen.

In volgend verslag vindt u de belangrijkste bevindingen van deze studiedag en 
een aantal aanbevelingen aan de Belgische overheid inzake ECCE-programma’s 
in ontwikkelingssamenwerking. Hopelijk vindt u hier voldoende nuttige 
informatie en zet het lezen van dit verslag u ertoe aan om actie te ondernemen 
voor de promotie van kleuteronderwijs en de zorg voor jonge kinderen in 
ontwikkelingslanden.

Omdat elk kind telt,

Dirk Van Maele
Nationaal Directeur Plan België

VOORWOORD
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Investeren in kansarme 
jonge kinderen is een 
uitgelezen manier om 
een openbaar beleid 
te voeren dat sociale 
rechtvaardigheid 
bevordert en 
tegelijkertijd de 
economische en 
maatschappelijke 
productiviteit ten 
goede komt.  
                                                                                                           
JAMES HECKMAN, 

NOBELPRIJS VOOR ECONOMIE

ECCE-activiteiten zijn gericht op het ondersteunen 
van de allerkleinsten en het verbeteren van de 
kwaliteit van hun leefomgeving. Om kinderen de 
kans te geven om te leren en zich op een gezonde 
en normale manier te ontwikkelen, moet er niet 
alleen voorzien worden in basisbehoeften als 
bescherming, voeding en verzorging. Er moet ook  
tegemoet gekomen worden aan hun fundamentele 
noden op het vlak van interactie en stimulering, 
genegenheid, veiligheid en experimenteel leren. 

De 5 meest gehoorde en vooral door 
beleidsmakers gebruikte argumenten tegen 
investeringen in ECCE-programma’s zijn:
1. Tijdens de eerste levensjaren is onderwijs niet 

van belang en volstaan goede voeding en 
verzorging.

2. Infrastructuur en gekwalificeerd personeel zijn 
te duur.

3. We moeten eerst voor universeel 
basisonderwijs zorgen voordat we investeren in 
kleuteronderwijs.

4. Er is geen politiek voordeel mee te behalen. 
Investeren in kleuteronderwijs levert pas in de 
verre toekomst tastbare resultaten op. “Mijn 
opvolgers zullen de vruchten plukken van mijn 
inspanningen.”

5. Ondersteuning van de allerkleinsten zorgt voor 
een hoger geboortecijfer bij de armsten.

Naar mijn mening kunnen al deze argumenten vrij 
eenvoudig weerlegd worden.
 

1. Is ECCE  irrelevant?  

De meeste hersencellen worden gevormd vóór 
onze geboorte, maar het merendeel van de 
verbindingen tussen deze cellen ontstaan 
tijdens de eerste levensjaren en in de vroege 
kindertijd. De hersenen van een baby zijn 
bijzonder compact. Dat blijft zo gedurende de 
eerste 10 levensjaren. Het brein van een 3 jaar 
oude peuter is dubbel zo actief als dat van een 
volwassene. Vanaf de leeftijd van 11 jaar stoot het 
kinderbrein overvloedige verbindingen af d.m.v. 
een ‘snoeiproces’ waardoor er geleidelijk aan orde 
komt in het dikke kluwen van ‘draden’. 
Sociale interactie in de omgeving van het kind is 

bepalend voor de groei en de patronen van deze 
hersenverbindingen. Naarmate de synapsen in 
het kinderbrein sterker worden door herhaalde 
ervaringen, worden er verbindingen en paden 
gevormd die het leerproces van een kind 
structureren.
Vanop jonge leeftijd de omgeving ervaren 
en ermee interageren, is cruciaal voor de 
ontwikkeling van een kinderbrein. Deze 
ervaringen in de jonge kindertijd geven vorm aan 
de hersenarchitectuur en aan de hersenfuncties 
die invloed hebben op de genetische expressie 
en neuronale circuits. Ze hebben invloed op de 
emoties en regelen het temperament, de sociale 
ontwikkeling en het gedrag als volwassene. 
Bovendien zijn ze bepalend voor de ontwikkeling 
van de zintuiglijke en mentale vaardigheden en 
hebben ze invloed op de fysieke activiteit en de 
gezondheid.

2. Zijn de kosten te hoog?  

Investeren in kleuteronderwijs en de zorg 
voor jonge kinderen biedt maatschappelijk 
rendement op korte, middellange en lange 
termijn. De investering bestaat hoofdzakelijk uit 
de kosten voor het programma zelf en de hogere 
overheidsuitgaven voor onderwijs als gevolg van 
de betere schoolprestaties van deelnemers aan 
het programma. D.w.z. kosten verbonden aan de 
stijging van het aantal kinderen dat terechtkomt in 
de hogere fases van het formeel onderwijs.
Ter compensatie leveren investeringen in jonge 
kinderen op minstens 4 manieren financiële 
voordelen op voor de belastingbetaler en de 
overheid:

ECCE: de investering meer 
dan waard
leonardo Yánez – Program Officer – Bernard van leer Foundation1

Bij de geboorte Op 7 jaar Op 15 jaar

1 De Bernard van Leer Foundation is een internationale organisatie gebaseerd 
in Den Haag. De Bernard van Leer Foundation ontwikkelt en steunt 
wereldwijd programma's die een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
leefomstandigheden van jonge kinderen tot 8 jaar.

Mark, Paula. (2010). Understanding Brain Development in Young Children. Bright Beginnings #4.
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a. De latere uitgaven voor openbaar onderwijs 
zijn lager omdat deelnemers minder lang 
schoollopen. Ze moeten immers niet zo vaak 
dubbelen en dure bijlessen zijn ook minder 
aan de orde.

b. Minder uitgaven gelinkt aan criminaliteit 
omdat de deelnemers – en hun gezinsleden – 
opvallend minder in aanraking komen met het 
gerecht.

c. De deelnemers en hun ouders hebben 
een hoger inkomen en betalen dus meer 
belastingen dan niet-deelnemers.

d. Programma’s die investeren in jonge kinderen 
zorgen voor minder uitgaven op het gebied van 
sociale zekerheid, aangezien deelnemers en 
hun gezinsleden minder vaak beroep doen op 
een uitkering.

Wat kleuteronderwijs betreft, is een veelgehoorde 
klacht dat een goede infrastructuur en degelijk 
opgeleid personeel te duur zouden zijn. Feit is 
dat kinderen geen behoefte hebben aan dure 
infrastructuur en specifiek educatief speelgoed 
om hun denkvermogen te ontwikkelen. Kinderen 
hebben in de eerste plaats nood aan liefdevolle 
zorgen en nieuwe ervaringen. Praten, zingen, 
spelen en lezen zijn cruciale activiteiten voor de 
ontwikkeling van een kinderbrein.

3. Lossen we beter eerst het grotere 
probleem op?  
“We moeten eerst voor universeel basisonderwijs 
zorgen alvorens te investeren in kleuteronderwijs”, 
is een veelgehoord argument om niet in 
kleuteronderwijs te investeren. De grafiek 
hiernaast toont duidelijk het hoge rendement 
van investeringen in de allerkleinsten. 
Waarom wachten tot een kind naar de lagere 
school gaat als we deze ‘return on investment’ 
kunnen veiligstellen door vanop jonge leeftijd te 
beginnen?

4. Is er geen politiek voordeel mee 
te behalen? 

Sommigen zijn van mening dat de positieve impact 
van ECCE-programma’s pas lang na afloop van de 
ambtstermijn van een burgemeester of gouverneur 
zichtbaar worden. Investeren in programma’s 
voor jonge kinderen heeft echter ook positieve 
effecten op korte termijn2:
a. Lagere uitgaven voor gezondheidszorg, 

namelijk voor neonatale intensieve zorgen en 
behandeling van ondervoede kinderen omdat 
er minder premature baby’s en kinderen met 
een te laag geboortegewicht zijn;

b. Minder risicogezinnen die intensieve 
begeleiding nodig hebben dankzij betere 
opvoedingsvaardigheden van de ouders;

c. Minder dure spoedbehandelingen en 
ziekenhuisopnames omdat de kinderen 
gezonder zijn en in veiliger omstandigheden 
opgroeien; 

d. Kinderen ontwikkelen en ontplooien zich 
beter als de ouders geholpen worden bij het 
verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden. 

5. Stijgt het geboortecijfer? 

We krijgen vaak te horen dat het ondersteunen 
van de allerkleinsten enkel leidt tot een stijging 
van het geboortecijfer onder de armsten. Daarmee 
worden de mensenrechten van arme kinderen 
miskend. Bovendien is dit standpunt gebaseerd op 
een verkeerde veronderstelling.
Een hogere scholingsgraad bij vrouwen is de beste 
voorspellende factor voor een laag geboortecijfer. 
Het staat vast dat kleuteronderwijs vaak de 
opstap vormt tot een verdere opleiding en 
dat kwaliteitsvol onderwijs de kansen op een 
vroegtijdige zwangerschap juist doet afnemen.

2.Schweinhart L.J., Montie J., Xiang Z., Barnett W.S., Belfield C. R. & Nores M. 
(2005). Lifetime effects: The High/Scope Perry Preschool study through age 40. 
Ypsilanti: High/Scope Press.

Rendement
van investering 
in menselijk
kapitaal

Voorschoolse programma’s

Onderwijs

Professioneel onderwijs

Alternatieve kosten 
van de investering

Voorschools Onderwijs Post-onderwijs

Rendement van investering in menselijk kapitaal bij gelijke investering voor alle leeftijden

Leeftijd0

Heckman, J. & Masterov, D. (2006). 
The Productivity Argument for 
Investing in Young Children, Early 
Childhood Research Collaborative 
Discussion Paper. 
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ECCE: een brede waaier aan diensten
 
Zorg en onderwijs voor jonge kinderen (ECCE) 
omvat een uitgebreid, geïntegreerd, geleed 
en gecoördineerd pakket gezondheids- en 
voedingsmaatregelen, vroege stimulatie/
educatie en een geheel van juridische, sociale 
en emotionele beschermingsvoorzieningen voor 
de integrale ontwikkeling van kinderen tussen 0 
en 8 jaar. Hoewel deze het meest gehanteerd en 
gepromoot wordt, is een holistische benadering 
niet de enige mogelijke aanpak voor het 
verstrekken van deze diensten. Parallelle en 
gescheiden systemen worden nog steeds gebruikt, 
soms zelfs met redelijk succes. 
De doeltreffende verstrekking van ECCE-diensten 
wordt best onderbouwd met een geheel van elkaar 
aanvullende beleidsbeïnvloedende, beleidsmatige 
en strategische maatregelen en programma’s. 
Voor een holistische ontwikkeling van het kind 
moeten deze ondersteund worden door zowel de 
ouders als de overheid, ngo’s, experts op juridisch 
en sociaal gebied en specialisten op het vlak van 
voeding, communicatie, beleidsbeïnvloeding, 
gezondheid en onderwijs. Het efficiënt 
verstrekken van eCCe-diensten is bijgevolg per 
definitie multisectoraal en vraagt om complexe 
institutionele afspraken waarbij coördinatie en 
flexibiliteit centraal staan.

De voordelen van ECCE

De internationale ervaring leert dat eCCe-
programma’s bijdragen tot:
•	Betere dienstverlening op het gebied van 

voeding, gezondheid, onderwijs en bescherming;
•	Ontwikkeling van de hersenen en het 

leervermogen vanop jonge leeftijd;
•	Betere cognitieve ontwikkeling en betere 

leerresultaten;
•	Meer en tijdiger inschrijvingen op de scholen;
•	Betere schoolrijpheid, minder verzuim en hoger 

leerrendement;
•	Hogere interne efficiency van 

basisonderwijssystemen;
•	Minder sociale ongelijkheid;
•	Positieve effecten op de beroepsparticipatie van 

vrouwen;
•	Positieve impact op de scholing van oudere 

broers en zussen;
•	Minder criminaliteit en de hiermee gepaard 

gaande sociale instabiliteit.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ECCE een 
belangrijke rol speelt bij het realiseren van 
internationale ontwikkelingsprogramma’s 
zoals ‘education for all’ (eFa) en de 
Milienniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
(MDg’s). ECCE draagt niet enkel rechtstreeks 
bij tot het bereiken van het eerste streefdoel op 
de EFA-agenda, nl. kleuteronderwijs, maar helpt 
tevens bij de verwezenlijking van MDG’s 2, 3 en 
4 i.v.m. universele toegang tot basisonderwijs, 
de gelijkheid van vrouwen en mannen en de 
gezondheid van kinderen. Om deze doelstellingen 
te bereiken, zijn holistische ECCE-programma’s 
nodig, gericht op een brede waaier aan ECCE-
diensten.

Wereldwijde toegang tot 
kleuteronderwijs blijft beperkt  
Ondanks de meermaals bewezen voordelen 
van ECCE, blijft de toegang tot eCCe-
diensten wereldwijd en met name in lage-
inkomenslanden, heel beperkt. Tabel 1 toont 
de situatie voor kinderen wereldwijd m.b.t. de 
gezondheids- en voedingsaspecten van ECCE-
programma’s en de stand van zaken wat de 
toegang tot kleuteronderwijs betreft.

3. Deze toespraak is gebaseerd op gegevens en bewijsmateriaal uit de ‘Global 
Monitoring Reports (GMRs) 2000 en 2010’, alsook de overzichtsliteratuur voorgesteld 
in ‘Marope (2010). Swaziland Education System: Training and Skills Development for 
Shared Growth and Competitiveness. The World Bank. Washington DC.’
4. Gross Graduation Rate (% kinderen dat de kleuterschool heeft afgemaakt)

ECCE: een vergeten agenda
nieuw leven inblazen3

Mmantsetsa Marope – Director Basic education Division – UneSCO

RegiO’S Kindersterfte 
per 100.000 
kinderen

 %  Ondervoede 
kinderen jonger 
dan 5 jaar

Sterftecijfer per 
1000 kinderen 
onder 5 jaar 

% Ondervoede 
kinderen jonger 
dan 5 jaar 

ggR4 
kleuteronderwijs 

LIC 80 28 126 28 22 

MIC 35 22 45 22 44 

HIC 51 24 74 24 37 

EA 22 13 27 13 42 

LAC 22 4 26 4 65 

MENA 32 ... 38 ... 33 

SA 59 41 78 41 36 

SSA 89 27 146 27 14 

Eurogebied 4 ... 4 ... 106 

LIC= Lage-inkomenslanden, MIC = Midden-inkomenslanden, 
HIC = Hoge-inkomenslanden, EA = Oost-Azië, LAC = Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied, MENA = Midden-Oosten en Noord-Afrika, SA = Zuid-Azië, 
SSA = Sub-Sahara Afrika
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De toegang tot eCCe-programma’s is 
bovendien ongelijk verdeeld naargelang 
de socio-economische achtergrond van 
kinderen. Kinderen uit rijkere families zijn sterker 
vertegenwoordigd in ECCE-programma’s. In 
Egypte bijvoorbeeld, hebben kinderen uit de 
rijkste families 25 keer meer kans om deel te 
nemen aan ECCE-programma’s dan kinderen 
afkomstig uit de armste gezinnen. Deze ongelijke 
toegang wordt weerspiegeld in ongelijke 
leerresultaten. Uit onderzoek in Ecuador blijkt 
dat waar op de leeftijd van 36 maanden het 
verschil tussen het 1ste deciel (armsten) en het 
4de nog klein is, dit verschil achteraf groter wordt 
in functie van de mate van toegang tot ECCE-
programma’s.

ECCE: de ontbrekende schakel  

ECCE blijft een ontbrekende schakel, onder meer 
omwille van5:
•	De langzame manier waarop overheden en 

donoren reageren op sociale en economische 
trends;

•	Onduidelijkheid over de rolverdeling en mate 
van verantwoordelijkheid tussen de staat en de 
gezinnen op het gebied van het verstrekken van 
ECCE-diensten;

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
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1ste (armste) deciel

Opmerkingen: De gebruikte testscores komen uit de ‘Test de Vocabulario en Imagenes Peabody’, de Spaanse versie van de ‘Peabody Picture Vocabulary Test’. 
Deze weergave die een uitgevlakte versie is van de originele figuur (in het brondocument), is ook elders verschenen (bv. Fiszbien et al, 2009. en World Bank, 
2006j).  Bron: Paxson and Schady (2005b) 

L E E F T I J D  I N  M A A N D E N

Op welvaart gebaseerde verschillen in leerresultaten beginnen vroeg en nemen toe doorheen de tijd
Testresultaten per leeftijd voor het armste en het 4de deciel in Ecuador, 2003-2004 

G
E

S
T

A
N

D
A

A
R

D
IS

E
E

R
D

E
 T

E
S

T
S

C
O

R
E

S

•	Regeringen die de vereiste mate van 
professionalisering op het gebied van ECCE 
onderschatten en hoge kosten als excuus 
inroepen;

•	De recente opkomst en diversiteit van de 
ECCE-sector die de planning en coördinatie 
bemoeilijken;

•	 Slecht verspreide en weinig bekende resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek naar de 
ontwikkeling van het jonge kind;

•	 Een gebrek aan nauwgezet onderzoek gericht 
op ontwikkelingslanden;

•	Overheden die voorrang geven aan lager 
onderwijs;

•	 Internationale hulp die vooral focust op andere 
onderwijsniveaus.

ECCE wordt als ontbrekende schakel ook vaak 
over het hoofd gezien door internationale 
donoren. De meeste donoren spenderen nog geen 
tiende van hun budget voor lager onderwijs aan 
kleuteronderwijs. 

Het antwoord van UNESCO  

Als antwoord op deze uitdagingen, maakt de 
UneSCO meer middelen vrij om lidstaten te 
helpen bij het aanbieden van kwaliteitsvolle en 
uitgebreide ECCE-diensten aan alle kinderen. 
Deze voorziene steun omvat onder meer:
•	Wereldwijd meer aandacht vragen voor eCCe 

via verschillende kanalen zoals de Goodwill 5.  Overgenomen uit het ‘EFA Global Monitoring Report, UNESCO 2006.’
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Ambassadeurs, de eerste wereldconferentie 
rond ECCE (27-29 september 2010 in Moskou), 
empirisch onderbouwde pleitbezorging en 
beleidsdialoog;

•	Het uitbouwen van de kennis en analytische 
basis voor de ontwikkeling van ECCE. 
Dit kan o.m. door het analyseren van de 
subsectoren, het documenteren en verspreiden 
van veelbelovende praktijkvoorbeelden en 
het integreren van de subsector ECCE in 
de onderwijsbeheersystemen. Werken aan 
capaciteitsversterking voor data-analyse. 
De resultaten worden gebruikt als leiddraad 
voor het te volgen beleid, strategieën en 
programma’s, alsook ter ondersteuning van de 
monitoring, evaluatie en impactanalyse;

•	Het verlenen van technische hulp en 
ondersteuning voor het ontwikkelen van 
empirisch onderbouwde beleidsmaatregelen, 
strategieën, programma’s, programma-
uitvoering, monitoring, evaluatie en 
impactanalyse.

Japan

Europese Commissie (EC)

Groot-Brittannië

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Denemarken

UNDP

Italië

Canada

Ierland

België

Luxemburg

Portugal

Noorwegen

Nieuw-Zeeland

UNICEF

Australië

Finland

Spanje

0 5 10 15

Hulp voor eCCe als % van de hulp voor lager onderwijs

EFA Global Monitoring Report (UNESCO, 2006)
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Context
  
Vietnam telt 88 miljoen inwoners, waarvan 35,7% 
jonger dan 19 jaar. De Vietnamese bevolking 
bestaat uit 54 verschillende etnische groepen. De 
Kinh vormen met 87% veruit de grootste groep. 
De andere 53 etnische groepen leven voornamelijk 
in afgelegen en bergachtige gebieden.
In de onderwijswet van 2005 is ECCE  als 
onderdeel van het onderwijssysteem vastgelegd. 
Het is een gedeelde bevoegdheid van de 
ministeries van Onderwijs en Opleiding, 
Gezondheid, Werkgelegenheid, Mensen met 
een handicap en Sociale Zaken, en de Vietnam 
Women’s Union (de grootste vrouwenbeweging 
van het land). Kleuteronderwijs is verplicht voor 
vijfjarigen. 93,8% van alle leerlingen aan de lagere 
school heeft ervaring met ECCE-programma’s.
De belangrijkste problemen van eCCe in 
Vietnam zijn: onvoldoende opvangcapaciteit 
voor kinderen jonger dan 3 jaar, sterke focus op 
schoolrijpheid en taalverwerving ten koste van 
een integrale benadering van de ontwikkeling van 
het kind, de gebrekkige hygiëne in de scholen, 
de beperkte vorming van de kleuterleidsters, 
het kleine aantal leerkrachten uit etnische 
minderheden, het onderwijs in gecombineerde 
klassen zonder aangepaste lerarenopleiding en 
weinig ouderondersteuning in afgelegen gebieden.

Programma-acties  

1. Kwaliteitsvol onderwijs/leren 
    in kleuterscholen

Plan Vietnam heeft een opleidingspakket 
voor onderwijzend personeel samengesteld. 
Doel van dit op competenties gebaseerde 
pakket is de vaardigheden van de leerkrachten 
kleuteronderwijs verbeteren. Onderwijzers 
krijgen vorming van een gespecialiseerd 
kernteam van docenten. Om kinderen uit etnische 
minderheidsgroepen aan te moedigen om naar 
school te gaan, werd een speciaal curriculum 
opgesteld, aangepast aan de omstandigheden. Een 
belangrijk aspect van dit leerplan is het leggen van 
een link tussen etnische minderheidstalen en de 
officiële taal van Vietnam.

2. Uitbreiding van de eCCe-diensten

Bij het bouwen of renoveren van kleuterscholen 
en het verstrekken van lesmateriaal en 
leermiddelen geeft Plan Vietnam voorrang 
aan afgelegen gebieden. Richtsnoeren hierbij 
zijn het bevorderen van actieve leermethodes, 
kindveiligheid (incl. drinkwater en sanitaire 
voorzieningen ) en kindvriendelijkheid. Plan 
Vietnam focust niet alleen op kleuterscholen, maar 
ook op Home Based Care Centres in afgelegen 
gebieden. Dit zijn speel- en leesgroepen waar 
kinderen van verschillende leeftijden (4 jaar en 
ouder) kunnen spelen en lezen (afhankelijk van 
hun leeftijd) terwijl ze deelnemen aan culturele 
activiteiten.

3. Positieve ondersteuning van ouders

Om de betrokkenheid van ouders bij ECCE-
programma’s te stimuleren, heeft Plan 
Vietnam hun vaardigheden versterkt via 
gedragsveranderende communicatie en het 
opleiden van ECCE-promotoren in de dorpen. 
Daarnaast worden kleuteronderwijzers opgeleid 
om ouders te steunen bij het stimuleren van 
de leer- en ontwikkelingscapaciteiten van hun 
kinderen. Ouders worden ook aangemoedigd 
om deel te nemen aan vormingsactiviteiten voor 
volwassenen.

Plan Vietnam & ECCE: 
aanpak op verschillende niveaus
Hanh le Thi Bich - education and eCCe Manager - Plan Vietnam
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4. Overgang van kleuter- naar lager onderwijs

Er werd een overgangsplan ontwikkeld om 
de overgang van de kleuterschool naar het 
lager onderwijs soepeler te laten verlopen. 
Leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs, 
ouders en kinderen volgen workshops over 
leermoeilijkheden en leermethoden. Bovendien 
leren onderwijzers hoe ze hun lessen kunnen 
aanpassen aan de lokale context, bezoeken jonge 
kinderen de basisscholen en worden er ‘Welkom 
op school’-dagen georganiseerd. 

5. Participatie van kinderen

De betrokkenheid van de kinderen wordt 
niet alleen gestimuleerd door speelgroepen, 
leesgroepen en gemeenschapsevenementen, 
maar ook tijdens de overlegbijeenkomsten met 
de lokale gemeenschap over de behoeften van 
kinderen.

6. Versterking van het schoolmanagement

Het management van de school wordt verbeterd 
door het opleiden van schoolmanagers, het 
ontwikkelen van monitoring-instrumenten en het 
op schoolniveau uitwisselen van kennis tussen 
onderwijzers en managers. Ook het ontwikkelen 
van evaluatiemethodes voor leraren om de 
pedagogische vaardigheden van leerkrachten 
te verbeteren, draagt bij tot een beter 
schoolmanagement. 
Op provinciaal- en districtsniveau worden 
bovendien workshops georganiseerd waarbij 
managers werkinstrumenten en praktische 
ervaringen kunnen uitwisselen. 

7. Pleitbezorging

Plan ijvert er met onderbouwde argumenten 
voor dat de Vietnamese overheid de ECCE-
projecten verder uitbouwt. Plan Vietnam 
hanteert hierbij zowel een top-down- als 
een bottom-up-strategie. Dit gebeurt via 
bewustmaking en capaciteitsopbouw 
van duty-bearers (degenen die 
rechten moeten garanderen) en 
rights-holders (degenen die rechten 
hebben), het beschikbaar stellen van 
ECCE-modellen en ten slotte het 
documenteren en delen van 
goede onderwijspraktijken en 
ervaringen met de overheid en 
andere duty-bearers.
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Waarom België meer moet investeren 
in ECCE 

De boodschap van vandaag is klaar en duidelijk: 
er zijn voldoende dwingende redenen om te 
investeren in kleuteronderwijs en de zorg voor 
jonge kinderen. ECCE stimuleert de integrale 
ontwikkeling van kinderen, het heeft een positieve 
invloed op latere schoolprestaties en het draagt 
bij tot minder sociale ongelijkheid door kwetsbare 
kinderen de mogelijkheid te bieden om zich in 
een vroeg stadium te ontwikkelen en te leren. 
Investeren in ECCE is bovendien interessant 
vanuit economisch oogpunt. ECCE is dan ook 
een onmisbaar element voor de realisatie van 
kinderrechten.

Wat vandaag ook duidelijk naar voor kwam, is 
de sterke link tussen ECCE en het nakomen van 
de verplichtingen verbonden aan een aantal 
door België gemaakte internationale afspraken. 
ECCE draagt bij tot het behalen van minstens 
3 verschillende MDG’s: universele toegang tot 
basisonderwijs, gelijkheid tussen man en vrouw 
en minder kindersterfte. ECCE maakt integraal 
deel uit van het ‘Education for All’-actieplan en 
is de eerste van 6 prioritaire EFA-doelstellingen. 
ECCE helpt bij het beschermen van de rechten van 
jonge kinderen zoals bepaald in het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en het 
Algemeen Commentaar over de ‘jonge kindertijd’ 
zoals geformuleerd door het Comité voor de 
Rechten van het Kind.
Verwijzingen naar eCCe blijven niet beperkt 
tot de door België ondertekende internationale 
verdragen. Kleuteronderwijs en de zorg voor 
jonge kinderen komen ook ter sprake in een 
aantal belangrijke beleidsnota’s van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking zelf. Zo staat in de 
wet op de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
dat onderwijs één van de 5 prioritaire sectoren 
is binnen de ontwikkelingssamenwerking, terwijl 
kinderrechten een sectoroverschrijdend thema 

vormen. Daarenboven maakt Artikel 22 van de 
Strategienota Kinderrechten melding van de 
noodzaak om partnerlanden aan te moedigen 
om ‘voorschoolse vorming’ te promoten. Het 
evaluatierapport van de onderwijssector uit 
2005 verwijst bovendien meermaals naar het 
gebrek aan aandacht voor ECCE in het Belgische 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Dit rapport 
wijst verder nog op de opvallende discrepantie 
tussen het Belgische beleidsdiscours waarin de 
nadruk wordt gelegd op de MDG’s als richtsnoer 
voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking en 
de praktijk waarbij slechts een klein gedeelte 
van het onderwijsbudget naar basisonderwijs 
(kleuteronderwijs en lager onderwijs) gaat.

Ten slotte stellen we vast dat de scholarisatiegraad 
voor het kleuteronderwijs in de partnerlanden 
van het DGOS niet van dien aard is om 
de beperkte investering van de Belgische 
ontwikkelingsamenwerking in dit domein 
te rechtvaardigen. In 6 van de 18 DGOS-
partnerlanden ligt de scholarisatiegraad voor 
het kleuteronderwijs onder de 10%, terwijl de 
scholarisatiegraad voor het kleuteronderwijs 
in ontwikkelingslanden gemiddeld 36% 
bedraagt. Voor 3 partnerlanden zijn er zelfs 
geen cijfers beschikbaar over deelname aan het 
kleuteronderwijs.6

Rekening houdend met de ontegensprekelijke 
voordelen van investeren in ECCE, de 
duidelijke link tussen ECCE en internationale 
ontwikkelingsverbintenissen, de verwijzingen 
naar ECCE in Belgische beleidsdocumenten 
voor ontwikkelingssamenwerking en de lage 
scholarisatiegraad voor het kleuteronderwijs in 
een groot aantal partnerlanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, hamert Plan België 
op een zo snel mogelijke verhoging van het 
investeringsbudget voor ECCE binnen het kader 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Burundi 1,7% Senegal 9,3%

Niger 1,8% DR Congo Niet beschikbaar

Mali 3,2% Mozambique Niet beschikbaar

Oeganda 3,3% Rwanda Niet beschikbaar

Benin 5,9%

Percentage kinderen 
in kleuteronderwijs6

Percentage kinderen 
in kleuteronderwijs6

6. Education for All - Unesco Global Monitoring Report (2010). 

7. Bron: www.DGOS.be 

8. De uitgavenpatronen in de onderwijssector geven slechts een gedeeltelijke 
indicatie. Kleuteronderwijs is immers een onderdeel van ECCE-programma’s en 
mag hier niet toe beperkt worden.

ECCE in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking 

Hans De greve – Medewerker advocacy – Plan België
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België en ECCE:  
stand van zaken in de onderwijssector7  

Om een concreter beeld te krijgen van de huidige 
stand van zaken i.v.m. ECCE in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, kijken we naar de 
uitgavenpatronen in de onderwijssector.8 
De totale officiële Belgische ontwikkelingshulp 
bedraagt 1.654 miljoen euro. 151 miljoen of 
9,1% van de totale officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) gaat naar onderwijs. Bijna twee derde 
(63,7%) van de Belgische onderwijsbudgetten 
voor ontwikkelingssamenwerking gaan naar 
hoger (technisch) onderwijs. 13,4% van 
het onderwijsbudget is bestemd voor het 
middelbaar onderwijs en nog eens 10,3% gaat 
naar het lager onderwijs. Kleuteronderwijs 
is zo goed als onbestaande binnen de 
Belgische onderwijsbudgetten voor 
ontwikkelingssamenwerking: amper 0,18% 
of 274.000 euro. Deze cijfers bevestigen de 
conclusies van het evaluatierapport van de 
onderwijssector 2005. Daarin staat dat hoewel de 
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s) 
deel uitmaken van de beleidsdialoog binnen 
de Belgische ontwikkelingsamenwerking, 
dit actieplan niet wordt weerspiegeld in het 
onderwijsbudget.
De zeer beperkte investering in kleuteronderwijs 
bevestigt een trend bij internationale donoren 
om minder dan 10% van het budget voor lager 
onderwijs te besteden aan kleuteronderwijs. 
België besteedt slechts 2% van het budget 
voor lager onderwijs aan kleuteronderwijs 
(vergeleken met het hoger onderwijs ligt dit 
percentage zelfs nog lager).

België en kleuteronderwijs: 
vooruitzichten

Overeenkomstig de Europese gedragscode 
inzake complementariteit en taakverdeling in het 
ontwikkelingsbeleid (2007), gaat de aandacht in 
de indicatieve samenwerkingsprogramma’s (ISP’s) 
met de partnerlanden (samenwerkingsakkoorden 
tussen België en de individuele partnerlanden) 
uit naar 2 of maximaal 3 prioritaire sectoren. 
Hoewel deze thematische concentratie in principe 
een positief gegeven is, heeft ze desastreuze 
gevolgen voor de onderwijssector. Slechts bij 
4 (DR Congo, Burundi, Oeganda, de Palestijnse 
Gebieden) van de in totaal 13 iSP’s die werden 
afgesloten sinds de invoering van de gedragscode, 
blijft onderwijs een prioriteit. In geen enkel 
van deze landen maakt kleuteronderwijs deel uit 
van het ISP. Binnen het kader van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking betekent dit 
bovendien dat de mogelijkheden voor toekomstige 
investeringen in kleuteronderwijs via directe 
bilaterale samenwerking beperkt blijven tot deze 
4 landen. Het promoten van kleuteronderwijs 
in de andere 14 partnerlanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking kan zo enkel 
nog verlopen via multilaterale of indirecte 
hulpverleningskanalen die niet gebonden zijn 
aan de sectorale prioriteiten van de ISP’s.
Niet alleen geeft de huidige stand van zaken 
i.v.m. kleuteronderwijs in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking weinig reden tot 
juichen, ook de mogelijkheden voor de toekomst 
lijken beperkt. Tenzij de Belgische overheid 
onmiddellijk actie onderneemt. Als we immers 
niet snel meer aandacht gaan besteden aan het 
potentieel van jonge kinderen, lopen we het risico 
dat alle toekomstige investeringen in onderwijs 
over het algemeen, voor niets zullen zijn.

60%

40%

20%

0%

63,7%

13,4%
10,3%

0,2%

12,5%

kleuter lager middelbaar hoger rest

Uitgavenpatronen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de onderwijssector
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Aanbevelingen aan de Belgische overheid
e Het thema onderwijs herwaarderen als een prioriteit in de Belgische bilaterale
       ontwikkelingssamenwerking.

r ECCE opnemen als één van de prioriteiten in de sector onderwijs van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en optrekken van het budget voor kleuteronderwijs binnen 

       het algemene onderwijsbudget.

t De inspanningen inzake ECCE verhogen via de Belgische bilaterale samenwerking d.m.v.:

a. Het aanhalen van het belang van investeringen in onderwijs en ECCE in alle toekomstige 
besprekingen voor het opstellen van de ISP’s met de partnerlanden; 

b. Het belang van ECCE onderstrepen in de dialoog met de partnerlanden bij dewelke onderwijs als 
prioritaire sector is vastgelegd in hun ISP;

c. ECCE als aandachtspunt opnemen in ‘Sector Wide Approaches’ voor onderwijs;

d. Op de mogelijkheid wijzen om FTI-fondsen te gebruiken voor EECE-projecten en het belang 
daarvan benadrukken. Dit in landen waar België betrokken is bij de FTI-werkgroepen (met name 
in de 4 landen waar onderwijs een prioritaire sector is binnen het ISP).

  
u Lage bilaterale investeringen in ECCE (met name kleuteronderwijs) compenseren door multilaterale
       en indirecte steun aan ECCE-projecten. Dit door:

a. Het verhogen van de FTI-budgettten (van het Catalytic Fund + EPDF, Unesco en Unicef) 
       in combinatie met de promotie van ECCE binnen deze multilaterale organisaties;

b. Financiële steun aan indirecte actoren actief op het vlak van ECCE (ngo’s, universitaire 
samenwerking...). 

i De wereldconferentie over ECCE in Moskou van 27 tot 29 september 2010 als startpunt
       nemen voor bijkomende inspanningen op het gebied van kleuteronderwijs binnen de Belgische
       ontwikkelingssamenwerking.
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Dames en heren parlementairen,
Beste deelnemers,
Dames en heren,

(…)
Iedereen is het erover eens dat kwaliteitsvol 
onderwijs een belangrijke motor is voor 
ontwikkeling op lange termijn. De Millennium 
Ontwikkelingsdoelstellingen helpen om een 
gedeelte van de aandacht van de internationale 
gemeenschap te focussen op het belang van 
het verbeteren van de toegang tot onderwijs 
in ontwikkelingslanden, met duidelijk zichtbare 
resultaten. Toch maakt deze studiedag ook 
duidelijk dat er nog veel werk voor de boeg is, 
met de ontnuchterende vaststelling dat wereldwijd 
1 kind op 3 nog steeds geen toegang heeft tot 
kleuteronderwijs.

Dit vormt op meerdere vlakken een belangrijk 
obstakel voor de ontwikkeling van de samenleving 
in haar geheel. Kleuteronderwijs heeft in de 
eerste plaats een sterke educatieve functie (…). 
De positieve invloed van kleuteronderwijs op de 
verdere schoolloopbaan valt niet te ontkennen (…). 
Bovendien zorgen de inherente sociale aspecten 
ervoor dat kleuteronderwijs fungeert als een vorm 
van compensatie voor bepaalde tekortkomingen te 
wijten aan armoede en discriminatie. Tegelijkertijd 
vormt het een bevestiging van het beginsel van 

de gelijkheid van onderwijskansen, ook voor de 
meest kwetsbare kinderen. 

Ten slotte kunnen investeringen in vroege 
onderwijsinitiatieven belangrijke socio-
economische voordelen opleveren die doorwerken 
tot in het volwassen leven (…), waardoor dure 
correctieve maatregelen achteraf vermeden 
kunnen worden.

Waarom worden er blijkbaar geen financiële 
conclusies verbonden aan deze vaststellingen?

Ter herinnering: volgens Plan België beschouwen 
de meeste overheden kleuteronderwijs niet als 
een financiële prioriteit. Meer dan de helft van de 
donoren, waaronder ons land, besteedt nauwelijks 
2% van het budget voor lager onderwijs aan 
kleuteronderwijs. Men kan zich dan ook met 
recht en reden vragen stellen bij de discrepantie 
tussen de gedane vaststellingen en de genomen 
maatregelen om iets aan de situatie te veranderen. 
Of zijn politieke verklaringen dan toch alleen maar 
loze beloften?
(…)
Om te beginnen, nemen de acties van de 
Belgische overheid ten gunste van het jonge kind 
verschillende vormen aan of verlopen ze volgens 
diverse kanalen die niet rechtstreeks onder de 
rubriek ‘kleuteronderwijs’ vallen. Ik denk hierbij 
bijvoorbeeld aan programma’s om moeders te 
informeren over het belang van kleuteronderwijs, 
het versterken van gemeenschappelijke diensten 
voor kinderverzorging, wetgevende initiatieven op 
dit gebied enz.

Ik denk ook aan alle programma’s op gebied van 
voeding, gezondheid en watervoorziening die een 
rechtstreekse impact hebben op de cognitieve, 

sociale en emotionele ontwikkeling van jonge 
kinderen.

Engagement van het 
Belgische ontwikkelingsbeleid
Jan luyckx - Kabinetschef van de minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel
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Ook onze bijdragen 
aan de algemene middelen 

van internationale organisaties zoals UNICEF 
of UNESCO kunnen niet rechtstreeks worden 
geboekt onder de subsector kleuteronderwijs, 
hoewel een aanzienlijk deel van deze middelen 
wordt aangewend voor de scholarisatie van jonge 
kinderen.

Ten slotte wil ik eraan herinneren dat het 
Belgische ontwikkelingsbeleid zich binnen de 
onderwijssector vooral focust op sectorale 
budgettaire hulp, zoals onder meer het geval is in 
Vietnam. Ook hier is het duidelijk dat een deel van 
deze steun naar kleuteronderwijs gaat.

De grote verscheidenheid, zowel op 
organisatorisch als op financieel vlak, van 
de diensten die worden verstrekt via deze 
programma’s en projecten zorgt voor de nodige 
problemen i.v.m. de follow-up. Als gevolg hiervan 
vinden we bepaalde maatregelen met een directe 
of indirecte impact op kleuteronderwijs niet altijd 
terug in de statistieken.

Hoewel we dus niet altijd over eenduidige 
en doorslaggevende cijfergegevens 
beschikken, moeten we toegeven dat er 
aanzienlijke bijkomende inspanningen moeten 
geleverd worden op gebied van peuter- en 
kleuteronderwijs. Het is dan ook met grote 
belangstelling dat ik heb kennisgenomen van de 
aanbevelingen van Plan België rond 2 krachtlijnen, 
namelijk een sterk politiek pleidooi en een 
hernieuwd financieel engagement. Ik wil hierbij 
eventjes nader ingaan op deze 2 aanbevelingen.

Ten eerste het politieke pleidooi. Ik ben 
van mening dat België via een dialoog met 
de partnerlanden aandacht moet vragen 
voor kleuteronderwijs. Binnen de bilaterale 
samenwerking worden er indicatieve 
samenwerkingsprogramma’s afgesloten met de 
partnerlanden voor een periode van 4 jaar. Ik wil 
eraan herinneren dat de inspanningen van België 
in hoofdzaak gericht zijn op 2 of 3 sectoren en dat 
het partnerland het volledige ‘ownership’ heeft 
voor wat betreft de keuze van de prioritaire sector 
of subsector. De Belgische acties en programma’s 
moeten zo veel mogelijk aansluiten bij de 
prioriteiten van het partnerland.

Een van de oorzaken van de lage prioriteit 
die gegeven wordt aan de zorg en het 
onderwijs voor de jongste kinderen, ligt 
aan het feit dat regeringen - zowel van 
partnerlanden als donorlanden - het belang 
van zorgprogramma’s voor kleine kinderen en 
het belang van kleuterscholen onderschatten. 
Als kleuterscholen echt geen prioriteit zijn 
voor het partnerland, zal België ook niet 
uitgenodigd worden om hieraan te werken. 

Daarom moet België de politieke dialoog 
met de partnerlanden versterken en steun 

bieden aan internationale netwerken en 
bewustmakingscampagnes die wijzen op het 
belang van kleuteronderwijs en het feit dat 
de schaarse beschikbare middelen wellicht 
het best renderen als ze geïnvesteerd worden 
in kleuteronderwijs. Deze voorschoolse 
begeleiding moet deel uitmaken van de 
nationale ontwikkelingsplannen en de 
onderwijssectorplannen. Dit is onder meer het 
geval in Vietnam, een land waar België de politieke 
dialoog op de voet volgt. 

Er valt wereldwijd een stijging te noteren van 
het aantal kinderen tussen 4 en 5 jaar dat naar 
school gaat. Bepaalde partnerlanden zoals Peru, 
Vietnam en Ecuador, scoren bijzonder goed op 
dit vlak. Desalniettemin - en dit is toch wel een 
zorgwekkend gegeven voor de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking - hebben net die 
kinderen die er het best mee gebaat zouden 
zijn, vaak geen toegang tot kleuteronderwijs. 
Dit zijn de meest achtergestelde kinderen, met 
ongeletterde ouders, uit afgelegen gebieden 
en met een andere moedertaal dan de officiële 
onderwijstaal. De oplossing van deze problematiek 
draagt ook bij tot gelijke kansen voor vrouwen. 
Want moeders van jonge kinderen die schoollopen 
kunnen gemakkelijker gaan werken, het 
onderwijzend personeel in kleuterscholen bestaat 
vrijwel uitsluitend uit vrouwen en oudere dochters 
kunnen ook naar school gaan omdat ze zich niet 
langer over hun jongere broers en zussen hoeven 
te ontfermen. 

Naast dit politieke pleidooi, blijft het financiële 
engagement natuurlijk van cruciaal belang. Het is 
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inderdaad onze taak om een bijdrage te leveren 
aan de inspanningen van de internationale 
gemeenschap en in overleg met onze nationale 
en internationale partners gemeenschappelijke 
steunmechanismen te ontwikkelen. Hulpverlening 
via het Fast Track Initiative van UNICEF, UNESCO 
en de Wereldbank is volgens mij de uitgelezen 
manier voor een gezamenlijke financiële steun, 
afgestemd op de prioriteiten van de lokale 
overheden. Zo is bijvoorbeeld onze bijdrage aan 
UNICEF tussen 2008 en 2009 verviervoudigd.

We hebben samen de taak om ons zo veel 
mogelijk in te zetten voor een betere wereld voor 
kinderen en met name voor de allerarmsten. Dit 
seminarie is hier een goed voorbeeld van en de 
gemaakte bevindingen verdienen onze volledige 
aandacht.
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Plan België is een Belgische ngo die lid is 
van de internationale Plan-koepel, 
een ontwikkelingsorganisatie die actief opkomt 
voor de belangen van kinderen in 48 landen 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Plan stelt zich tot doel om de leefomstandigheden 
van kinderen overal ter wereld structureel te verbeteren. 
Dit gebeurt enerzijds via ontwikkelingsprojecten in het Zuiden 
en anderzijds via politiek lobbywerk
en het bewust maken van de Belgische bevolking.

Redactie: 
Hans De Greve – hans.degreve@planbelgie.be 
Vertaling: IGTV
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Elk kind telt.
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