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Serie 'Boven het maaiveld'

De stad Gent heeft een sterke sociale missie. Op het ge-

bied van kinderopvan g ztln de speerpunten: toegankelijk-

heid, laagdrempeligheid, participatie en diversiteit. Met

die opdracht mocht Katrien Reynaert in 2010 een kindcen-

trum opzetten in een buurt waar veel mensen met lage

inkomens wonen. Ze werkte al bij de Dienst Onderwijs,

NC usieve kinderop -

vang naar Gents model
Meertalige leesboekjes, woordenlijsten aan de muur in diverse
talen, multiculturele buurtfeesten. Tierlantuin in het Vlaamse Gent
staat voor inclusieve kinderopvang. Manager Katrien Reynaert
(56) benadrukt hoe groot het belang van het kindcentrum is. 'Dit

is een multiculturele wijk met veel kansengroepen. Kinderen ziin
bruggenbouwers. Via hen kunnen we verbinden en mensen uit
hun sociale isolement halen.' Een blik achter de schermen van

een opmerkelijk kindcentrum.

@ Garla Overduin @ Tierlantuin

Opvoeding en Jeugd, was begonnen als begeleider in een

internaat en doorgegroeid naar een leidinggevende func-

tie in de kinderopvang. De nieuwe baan was een welkome

uitdaging. 'Ik zaghet meteen zitten. Geen vaag theore-

tisch kader, maar we willen de participatie en diversiteit
juist heel zichtbaar maken op de werkvloer. Geen makke-

Iijke opdracht, maar ik werd goed begeleid door de peda-

Tips voor Neder-
-Tlañdse collega's
> 'lk denk dat Nederlandse kindercentra nog kunnen

groeien in buurtgericht werken. Versterk je maatschap-

pelijke functie.'

> 'De ouderparticipatie zou nog groter worden kunnen

worden. Wij organiseren veel momenten waarbij ouders

activiteiten komen doen: spelen, voorlezen, knutselen,

Het biedt enorme meerwaarde. lk kan me voorstellen

dat Nederlandse collega's zeggen: maar het is al zo

druk op de groep. Natuurlijk moet je een aflrveging ma-

ken van wat haalbaar is voor de groep, want het welbe-

vinden van de kinderen komt op de eerste plaats.'
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gogische begeleiding van de Dienst Kinderopvang en nog

steeds kan ik hen om ondersteuning vragen. Ik heb het

team medewerkers zelf geselecteerd; een mix van leeftij-
den, culturen en achtergronden.'

talen in huis, van Nederlands, Tìrrks en Spaans tot Grieks.

Daarnaast brengen we in samenspraak met ouders ook

gewoonten van thuis binnen. Denk aan culturele feestda-

gen, bepaald eten of slapen in een speciaal buitenbed.'

TLruÍstaal
De thuissituatie van het kind is cruciaal, vindt Reynaert.

'Een kind staat niet alleen. Dat maakt onderdeel uit van

een familie, een omgeving, een cultuur. Als je het kind op-

timaal wilt begeleiden, moet je die omgeving en de thuis-

taal erbij betrekken. We lezen voor en oefenen woordes

in meerdere talen. We hebben kinderen met zo'n twintig

Ouders
Ouders en buurtbewoners worden actief betrokken bij
Tierlantuin.'Hoe? Het begint heel simpel: we spreken ou-

ders individueel aan. Als zij hun kind brengen, zeggen

we: pak even een kop koffÌe en ga zitten. Je laat ouders

'We zien de baby als een
sterk mens'

voelen dat zij er mogen zijn.Je bouwt een vertrouwens-

band op, zij voelen zich thuis. Venrolgens verbind je hen

met andere ouders en zoekje naar talenten. Je bent crea-

tieP Kom dan een keer knutselen met de kinderen.'

Waarom klagen Nederlandse kinderopvangorganisaties
dat ouders niet te porren zijn voor avondbijeenkomsten

of activiteiten, en heeft dit Gentse kindcentrum wel een

arsenaal aan voorlees-, tuinier- en knutselwijwilligers?
Reynaert lacht.'lk heb net zoveel moeite om ouders 's

avonds hierheen te halen. Daarom is ons beleid: we be-

trekken zoveel mogelijk ouders en buurtbewoners bij on-

ze activiteiten, maar we zijn flexibel met de momenten

en gelegenheden. Er zijn koffieochtenden, iemand komt >
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de konijnen en kippen verzorgen op een middag en een
voorleesvader weer op een andere dag.'

Buurt
Met ouders heb je dagetijks contact, maar hoe benader je
de buurt? Reynaert: 'Je moet tijd investeren. Er is hier veel
sociale woningbouw Ik ben gewoon flyers gaan uitdelen
en gaan aanbellen bij mensen. Daarnaast praat ik met
buurtorganisaties die de leefbaarheid in de wijk willen
vergroten om samen dingen te organiseren. Iemand werk-
te in de ouderenzorg en al pratend kwamen we op het
idee voor "Soep op de Stoep". Eens per maand zetten we
een kraam buiten en krijgen buurtbewoners gratis een
kop zelfgemaakte soep. Daar komen veel ouderen op af.

Zo hebben we ook elk kwartaal een buurtfeest met activi-
teiten voor alle leeftijden. Van een luchtkussenkasteel
voor de kinderen tot een naaitafel waar de vrouwen kun-
nen borduren.'

PrÍjs
Drie jaar geleden kreegTierlantuin voor haar opmerkelij-
ke beleid de Evens Prijs voorVredeseducatie. Dit is een
Europese award voor initiatieven die sociale vaardigheden
van kinderen jonger dan zes jaar versterken. Het kindcen-
trum kreeg € 25.000. 'Met de helft van het geld zijn we op
veldbezoek naar allerlei landen gegaan. Nederland, Frank-
rijk, Spanje, Zweden. Heel inspirerend; we kwamen terug
met een rugzak vol nieuwe kennis. In Nederland hebben
we bij Humanitas Kinderopvang geleerd over het Emmi
Pikler-principe van rust en regelmaat. En in Spanje en
Frankrijk zagen we wat opendeurenbeleid kan betekenen.

We hebben nu de deuren tussen onze verticale groepen
open, ook voor baby's. We zien de baby als een sterk mens,
en je ziet hen dan ook al kruipend nieuwsgierig de andere
groep verkennen. Wij proberen kinderen sowieso zoveel

'lk praat met buurtorgan¡sa-
ties die de leefbaarheid in

de wijk willen vergroten om
samen dingen te

organiseren'

mogelijk te blijven verrassen met vernieuwing in de the-
mahoeken. Kinderen moeten zich blijven verwonderen.
\Ã/e volgen daarbij de interesse van het kind. Een voor-
beeld: toen we zagen hoe kinderen gefascineerd de zak-
lamp van een kindje bekeken, hebben we een hoek inge-
richt met allerlei lampen en lichtjes.'

Droom
V/at is Reynaerts droom? 'Veel mensen leven in een soci-
aal isolement, en gezinnen met een krap budget denken
datzij zicln geen kinderopvangkunnen veroorloven. Dat
vinden we jammer, want het zou ook die kinderen zoveel
goed doen. Mijn droom is om bij Tierlantuin een ontmoe-
tingsplaats te realiseren voor mensen die we nu nog niet
bereiken, waar zíj heel informeel voor opvoedkundig ad-
vies terechtkunnen. Als zij dan binnen zijn, gaan ze wel-
iicht overwegen om hun kind ook kinderopvang te bieden
Maar het hoeft niet eens tot opvang te leiden, als het
mensen maar sterker maakt.'<

-

Feiten en cijfers
Tierlantuin is een initiatief van de gemeente Gent. Het kind-

centrum is in 2010 opgezet met subsidie van de Belgische

organ¡sat¡e Kind en Geln. Tlerlantuin telt 42 voltijdplaatsen

voor kinderen, verdeeld over drie groepen van 14 kinderen

in de leeftijd van twee maanden tot drie jaar. Verticale

groepen, elk aangestuurd door twee begeleiders. De me-

dewerkers hebben allemaal een zevenjarige'ople¡d¡ng tot
kinderbegeleider'gedaan, die overlapt met de middelbare

school. De opleiding begint algemeen en spitst ¡n het laat-

ste deel toe op de specialisatie kinderopvang. De Terlan-
tuin-staf van zes kinderbegeleiders wordt aangewld met

een huishoudelijk medarerker en mensen die ad hoc wor-
den ingehuurd voor speciale activiteiten en wijwilligers

(vaak ouders). Openingstijden: maandag-wijdag van 7.00
tot 18.00 uur. Opvang kan flexibel in hafue dagen worden

afgenomen met een minimum van trn¡ee volle of vier hafue

dagen voor de continuïteit voor het kind.
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