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Wanda was een van de eerste grote onderzoeksprojecten in 
de bachelor pedagogie van het jonge kind. Het doel van het 
project was om een   tool te ontwikkelen voor professionals die 
werken met kinderen en hun gezinnen om hun dagelijkse prak
tijk te onderzoeken, en zo reflecterende professionals te wor
den. De focus van Wanda ligt op het stimuleren van wederzijds 
leren, groepsreflectie en het verbinden van verschillende per
spectieven op situaties in de praktijk.

WANDA staat voor Waarderen, ANalyse en DAden. De waar
derende houding is dan ook een essentieel uitgangspunt van 
de methodiek. Tijdens een Wandasessie houden we rekening 
met elke deelnemer en alle betrokkenen. Bij iedere casus kijken 
we door de ogen van o.a. kinderen, ouders en collega’s en heb
ben we respect en waardering voor hun identiteit en hun visie. 
Als je dit doet, kom je als groep tot fascinerende vragen, diver
se interpretaties en nieuwe inzichten. Door Wanda op een 
procesmatige manier toe te passen, kunnen zowel verande
ringen in individuen als organisaties tot stand worden gebracht.

De Wandamethodiek en toolbox is ondertussen wijdverspreid 
in Vlaanderen en daarbuiten. De methodiek wordt binnen het 
werkveld sterk gewaardeerd om diverse redenen: 

ONDERZOEKERS: Vicky Cauwels, Brecht Deschepper, Liesbeth Kersjes en 
Sofie Vastmans (Pedagogie van het jonge kind)

PARTNERS: VBJK en ISSA, financiering via ESF

››››  Bestel de Wanda-handleiding of een vorming in de methodiek 
via http://www.wanda.community/

Wanda
Collectief leren met een waarderende bril 

“Mensen leren naar elkaar te luisteren.  

Steken tips op van elkaar.”

“We zoeken naar niet voor de hand  
liggende oplossingen.”

“Mensen beginnen anders te denken.  

Zoeken naar betekenissen achter het gedrag. 

Waarom stelt het kind dit gedrag?”

“Je leert hoe divers het werkveld is en hoe 
praktijken overal verschillen. Je leert zien 
dat oplossingen die op de ene plaats voor de 
hand liggend zijn, op andere plekken niet 
mogelijk zijn en waarom.”

“Studenten en medewerkers leren veel  

genuanceerder kijken naar praktijken.”

“Er zijn geen moeilijke ouders of moeilijke 
kinderen. Het team wordt uitgedaagd om 
verder te kijken dan vooroordelen en veronderstellingen.”

http://www.wanda.community

