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Stella Nova
Inspirerend Zweeds model

Het kinderdagverblijf Stella Nova ligt in het stadsdeel Hallonbergen, Stockholm, Zweden, 

op de begane grond van een flatgebouw. Er verblijven momenteel 107 kinderen in 5 

groepen voor 1- tot 6 jarige kinderen uit 30 verschillende landen, die 25 verschillende 

talen spreken. De grootste groep komt uit Eritrea en spreekt Tingrinya. Maar 10 procent 

van de kinderen spreekt Zweeds als moedertaal . Meer dan 40 procent van de kinderen 

heeft een islamitische achtergrond.

Ook in Stockholm zijn er stadsdelen, waar veel inwoners de landstaal bijna niet spreken. Als 

gevolg daarvan zijn de taal- en begripsproblemen, uitsluiting, geringe sociale aanpassing en 

marginalisering van hele bevolkingsgroepen voorstelbaar. Het Zweedse onderwijsministerie 

stelt speciale middelen ter beschikking, zodat migrantenkinderen doelgericht in hun 

moedertaal onderwezen kunnen worden en het Zweeds zich succesvol als tweede taal kan 

verankeren. Toch zijn er vele aanwijzingen, dat zulke aanzetten, in Zweden,  zoals overal 

niet succesvol zijn.

De OECD-studie ‘Starting Strong II’ gaat over de basale betekenis van de vroegkinderlijke 

taalontwikkeling en ziet in de ‘100 talen’ van de Reggio Emilia-pedagogiek het potentieel. 

Deze pedagogiek maakt het voor migrantenkinderen mogelijk een succesvollere groei in 

de landstaal door te maken, dan door doelgericht taalonderwijs  mogelijk is. Met name 

deze OECD-studie betrekking op een langdurig onderzoek over Stella Nova, waarbij men de 

succesfactoren opspoorde:

De succesfactoren voor taalontwikkeling
Elk kind wordt serieus genomen en voelt zich waardevol; zijn familie is welkom. De verschillende culturen 
en moedertalen worden als waardevol gezien; het is belangrijk om de gemeenschappelijke landstaal 
in de dagelijkse arbeid zo te benutten, dat de kinderen zich met deze taal als zelfwerkzaam ervaren. 

Met deze inleiding krijg je de indruk dat het artikel over taalontwikkeling zal gaan, maar dat is niet het geval…
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De structuren: geprivatiseerd en 
onconventioneel werken
Stella Nova werd na 1990 geprivatiseerd, om sluiting 
te voorkomen. Sinds die tijd leidt Nevelle Harper het 
kinderdagverblijf. Hij is in pedagogische kringen een bekende 
persoonlijkheid en meent dat hij als Australiër in de Zweedse 
pedagogiek een zekere vrijheid geniet tot het vragen naar 
achtergronden en het uitproberen van nieuwe inzichten. Zeer 
goede contacten verbinden hem met Reggio: hij is overtuigd 
van de waarde van Reggio-pedagogiek. Onbekommerd haalt 
hij binnen, wat hem voor Stella Nova nuttig schijnt. Zijn 
kinderdagverblijf hoorde bij het netwerk van het Stockholm-
project ‘Pedagogiek in een veranderende wereld’ dat ontstond, 
toen Reggio zijn intocht in de Zweedse kleuterpedagogiek 
beleefde.

De invoering van de Reggio-pedagogiek
In 1981 en 1986 werd de tentoonstelling van de gemeentelijke kinderdagverblijven 
uit Reggio Emilia  in Stockholm in het ‘Moderna Museet’ (het moderne museum)in 
Stockholm gehouden. Relatief snel werd duidelijk, dat zich achter de indrukwekkende 
documentatie van de projecten en de daarin tot uitdrukking komende 100 talen 
van kinderen iets verborg, wat in Zweden eigenlijk al zeer vertrouwd was: de 
Reggiopedagogiek. De Reggiofi losofi e beschrijft de normale omgang van mensen 
met mensen in Zweden, om het even of het kinderen of volwassenen betreft – mede 
daarom is deze pedagogische beweging in vele dagverblijven overgenomen. Vele 
kleuterinrichtingen beschrijven hun werk als op Reggio geïnspireerd.
Het waren de principes van democratie en participatie, die bij het mensbeeld van de 
Zweden met hun respectvolle blik op het kind pasten. Erbij kwam, dat in Zweden 
evenals in Reggio Emilia,  een economische welstand heerste, die de materiele 
omzetting van de ‘waarderende’ houding tegenover kinderen makkelijker maakte. 
Vanuit deze achtergrond begon in de jaren 80 de meest intensieve invoering van de 
Regiopedagogiek buiten Italië. .Deze had betrekking op het beeld van het kind als 
op zich staand zich ontwikkelend individu en als lid van een groep van kinderen 
van gelijke leeftijd, die zich oriënteerde aan de ruimte als derde leidster en die 
zich met de observatie van individuele en groepsgebonden ontwikkelingsprocessen 
zowel als met de verslaglegging in de vorm van wanddocumentatie (sprekende 
wanden) en portfolio’s bezighield.
Dat dit invoeringsproces niet tot een adaptatie van het Italiaanse model voerde, 
maken de conceptuele zelfstandigheden van de Zweedse kleuterpedagogiek 
duidelijk: anders dan in Reggio Emilia wordt er in leeftijdgemengde groepen 
gewerkt, worden liever kleinere projecten over alledaagse leefomstandigheden 
uitgewerkt, en in het bijzondere is het werk in de dichtbevolkte gebieden multi-
etnisch en meertalig georiënteerd – een opgave die voor Reggio Emilia pas sinds 
kort van belang is. 

Het concept en het succes van Stella Nova lokken wekelijks 
bezoekers naar Hallonbergen. Openheid, participatie, 
zelfbepaald leren, veelvuldigheid, communicatie en waarden 

als vriendschap en vreugde zijn de principes van het werk. 
Voor elk kind betaalt de gemeente een voor alle inrichtingen 
vastgelegd bedrag, waarmee de dagverblijven zelfstandig 
moeten werken. Voor de economische rendabelheid zorgen 
maximale bezetting en een goede naam. De groepsgrootte is 
fl exibel. De groepsgrootte richt zich niet naar een vastgelegd 
aantal leidsters, maar varieert met het aantal aanmeldingen. 
‘Het leven is niet eerlijk’, zegt Nevelle daarover.
Het pedagogische team bestaat uit 22 voltijds en 10 
deeltijdkrachten, die de openingstijden van 6.30 tot 18.00 
uur afdekken. Vervangingsoveruren worden gedraaid door die 
teamleden die de minste overuren verzameld hebben. Ook 
voormalige ouders werken mee. Dat de helft van het personeel 
niet pedagogisch onderlegd is, vindt Nevelle Harper geen 
probleem; hij ziet daarin zelfs een kans. De deels overlappende 
opleiding van leraressen en kleuterleidsters beziet hij met scepsis 
en hij kiest zijn medewerkers eerder om hun persoonlijke dan 
om hun formele kwalifi catie.

De ruimtes: Zorgvuldig inrichten en 
uitzoeken
In de bijna eindeloos aan elkaar geschakelde ruimtes en 
kamertjes op de begane grond van het langgerekte fl atgebouw 
wil men niet achter gesloten deuren werken. Daarom zijn er 
bijna geen deuren; openheid en transparantie staan hoog in het 
vaandel. In de loop van hun carrière bij het kinderdagverblijf 
wandelen de groepen met hun leidsters van de linkerkant 
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van het gebouw, van de ruimtes voor 1- tot 2-jarigen, naar de 
rechterkant van het gebouw in de ruimte voor 5- tot 6-jarigen. 
Omdat alle groepsruimtes altijd toegankelijk zijn, kennen de 
kinderen de weg.
De inrichting van de ruimtes in eenvoudig; het materiaal is 
voor de kinderen toegankelijk. 
De speelgoed-stellingen zijn met behulp van foto’s en tekst 
ingedeeld.
Ook liggen er de portfolio’s op kinderhoogte, aan de wanden 
hangt documentatie over het werk en foto’s over de geschiedenis 
van de stad of reproducties van kunst – op verschillende 
hoogtes.
Ateliers en vele spiegels herinneren aan Reggio evenals de 
lichtbak, die nu aan de kant staat, omdat het vermoedelijk 
momenteel oninteressant is, en de vroeger fantasieloze 
buitenruimte. Werkmateriaal zoals gebruiksvoorwerpen 
en recyclingmateriaal die bij Reggio tot de vaste uitrusting 
behoren, zijn er echter bijna niet te vinden. Wel is er kwalitatief 
hoogwaardig houten speelgoed, bijvoorbeeld een winkeltje, 
importeert Nevelle Harper zelf uit Duitsland, daar in Zweden 
ondanks de grote houtindustrie geen houten speelgoed meer 
geproduceerd wordt. 

Verschillen en diversiteit: Anderszijn als 
normaliteit beleven
De overname van ontwikkelingspedagogische inzichten riep in 
Zweden toenemend een tendens op, kinderen aan diagnostische 

en evaluerende werkwijzen bloot te stellen, concludeerde de 
vormingsautoriteit Skolverket. Het team van Stella Nova staat 
afwijzend tegenover de diagnosetrend, omdat het daarachter een 
normerings- , defi ciet- en uitsluitingsoriëntering vermoed. Ze 
stellen daar een positieve instelling ten opzichte van verschillen 
tegenover. Met een tentoonstelling onderbouwden twee kleuter
leidsterstagiaires deze houding: ze zetten foto’s van activiteiten 
van kinderen bij Stella Nova tegenover uitspraken uit ontwik
kelingspsychologische leerboeken. Zo kan de toeschouwer de 
bijna 2-jarige Nikita zien, die complexe kleifi guren vormt en 
daarbij een leerboek-uitspraak lezen, die deze vaardigheid pas 
bij 3- tot 4-jarigen sorteert.

Omdat de focus van het werk op de diversiteit als principe ligt, 
praktiseren de leidsters in hun dagelijkse werk geen opvoeding, 
die zich speciaal met culturele vooroordelen, discriminatie 
en hun preventie bezighoudt. Belangrijk is, dat de kinderen 
onafhankelijk en op afstand van de op de voorgrond aanwezige 
en opgeprikte thema’s als etniciteit, migratie, godsdienst, taal 
of bezit ervaringen opdoen met de alledaagse verscheidenheid 
en beleven hoe interessant en verrijkend dit is. 

“De bijzonderheid van elk individueel kind ligt niet in 
een eigenschap als afkomst, maar in de combinatie van 
eigenschappen in verbinding met de instelling van het 
kind en zijn handelen, in zijn zelfstandige bereidheid en 
nieuwsgierigheid, in zijn individuele potentieel.” 

Verscheidenheid is overal, al in het geslacht, de leeftijd en 
interesse van elk kind. De verjaardagen, waarbij de jarigen in 
het middelpunt van de belangstelling staan, zijn bijvoorbeeld 
in Stella Nova een belevenis op zich. Het thema ‘groeien’ wordt 
op deze dagen met veel inzet voorbereide feestdagen met alle 
kinderen gevierd. Ook door Reggio geïnspireerde tekenen 
passen bij dit inzicht van verscheidenheid: de haardracht, 
oren en voeten van de kinderen zijn in talrijke, naast elkaar 
gehangen foto’s aan de wand te zien.

Individualiteit: rollen en stereotypen 
vermijden
Als de moeder van Aria aan de telefoon is, of Rosita’s moeder 
voor de deur staat, spreken de leidsters over hen als ‘Shabnam’ 
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en ‘Ylada Haji’, ze worden zo niet gereduceerd tot hun functie 
als moeder. De vrouwen zijn als individu interessant, en hun 
geschiedenis wordt op de kleuterschool als een verrijking 
ervaren. Ze brengen daarom ook graag foto’s van thuis of van 
de vakantie mee, die voor het werk op de kleuterschool zinvol 
zijn, omdat de kinderen over deze foto’s kunnen vertellen. 
Ook collega’s corrigeren elkaar onderling af en toe. Alle collega’s 
letten op de woorden en begrippen, die ze gebruiken, omdat 
hieraan een bepaalde houding ten grondslag ligt. Omgekeerd 
helpt de woordkeuze erbij, de eigen houding te veranderen. Bij 
confl icten tussen kinderen worden stereotypen vermeden, zoals 
zinnen als ‘Niet jij alweer!’ of een afkeurende toon. Begrippen 
als ‘probleemouders’ of ‘probleemkinderen’ komen niet voor, 
omdat de daaraan ten grondslag liggende denkpatronen zeer 
stigmatiseren. 
Natuurlijk zijn er ook kinderen met bijzondere behoeften 
(bij Reggio heten ze kinderen met bijzondere rechten) waarover 
de leidsters zich vaak het hoofd breken. Maar de andere taal 
opent een andere blik, waardoor voor deze kinderen ook andere 
mogelijkheden ontstaan. Dit weten de ouders, die hun kinderen 
die op andere kleuterscholen als ‘probleemkinderen’ bestempeld 
werden, bij Stella Nova aangemeld hebben, opdat ze hier een 
nieuwe kans kunnen krijgen.

De basisstructuur van het Zweedse opleidingsmodel
Kinderen worden vanaf hun eerste levensjaar in het Zweedse opleidingssysteem 
achtereenvolgens  door kleuterscholen, de negenjarige basisschool als 
scholengemeenschap en het driejarig gymnasium met studie- en beroepsgerichte 
opleidingsprogramma’s begeleidt. De opleidingsplannen voor alle schoolvormen 
zijn op elkaar afgestemd.
Het model van de scholengemeenschap loste in de jaren 60 het schoolsysteem met 
aparte opleidingen af en werd door andere Scandinavische landen overgenomen. 
Met deze uiterlijke schoolverandering werden ook de interne schoolsystemen 
gereorganiseerd. In de hogere klassen werden de verschillende schoolvakken 
wel behouden, maar in de lagere klassen werd het onderwijs nu meer thema 
georiënteerd. Het traditionele cijfersysteem werd tot aan de 8e klas afgeschaft en 
door andere feedbackvormen vervangen, zoals...

De regering legt de leerplannen, de landelijke leerdoelen en de richtlijnen voor de 
openbare scholen vast. Binnen de ruimte van deze richtlijnen kunnen de gemeenten 
opleidingsvoorstellingen zelfstandig omzetten, waardoor de verantwoordelijkheid 
voor scholen en kleutervoorzieningen bij de gemeenten ligt.
Alle kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar zijn in Zweden leerplichtig. Op 
wens van de ouders kunnen ze sinds het einde van de jaren 80 al met 6 jaar naar 
school gaan. De gemeenten zijn verplicht, alle zesjarige kinderen een plek in een 
kleuterklas aan te bieden. Hun bezoek aan de school is kosteloos, als ze niet meer dan 
15 uur in de week aanwezig zijn. Al in 1996 benutten 98 % van alle zesjarige 
kinderen deze mogelijkheid. In 2004 werden 75 % van alle kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 9 jaar voor de buitenschoolse opvang aangemeld.
Ongeveer 6 % van alle basisschoolleerlingen bezocht in 2002 een van de privé-
scholen, die door het ministerie moeten worden erkend. De leefgemeente van het 
kind betaalt een toelage per kind per schooljaar. Voor het onderwijs op privé-scholen 
gelden dezelfde doelen als op gemeentescholen, maar de pedagogische richting 
(confessioneel, Montessori of Waldorf ) kan vrij gekozen worden.
Omdat privé-scholen alleen kunnen blijven bestaan, als ze zich optimaal profi leren, 
ontstaan hier vaak pedagogische innovaties, ze stimuleren de openbare scholen op 
een bepaalde manier tot nieuwe ontwikkelingen.
Ongeveer 15 % van de basisschoolleerlingen zijn kinderen van allochtone afkomst 
en werden in het buitenland of in Zweden geboren. De verbetering van de 
opleidingsmogelijkheden voor deze kinderen is momenteel een hot item in Zweden, 
omdat tot nu toe 10 % van deze leerlingen de einddoelen van de basisscholen niet 
bereiken .
Het 3-jarige gymnasium borduurt voort op de 9-jarige basisschoolopleiding. 
Vanaf 2000 zijn er 17 landsbrede opleidingsprogramma’s, die ieder 3 jaar duren, 
daaronder ook een pedagogisch programma. Ze brengen een brede basiskennis en 
de toegang tot een studie aan een universiteit of hogeschool tot stand.
43 % van alle leerlingen begonnen in 2002 binnen 3 jaar na het einde van hun 
gymnasiumopleiding aan een hogeschoolopleiding.

Participatie: Elkaar nodig hebben

‘Kinderen en families zijn Stella Nova, vormen samen met 
het team. Ze zijn geen objecten van een organisatie. Ze zijn 
geen klanten, ze zijn Stella Nova’.

Egoscoop November 2007 Stella Nova
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Hulpkrachten van buiten, bijvoorbeeld voormalige kinderen 
van het instituut, die graag kleine of grote opdrachten, zoals 
het klaarmaken van de omvangrijke documentatie op zich 
nemen, helpen bij de dagelijkse arbeid. Ouders wordt gevraagd, 
de dagelijkse observaties van de leidsters – die hun eigen kind 
betreff en – in de computer in te voeren. Als het nodig is, wordt 
hen gevraagd dit ook voor een “vreemd” kind te doen, want 
ongeveer 25 % van de ouders heeft problemen bij het lezen en 
schrijven of is analfabeet. Privacyregels en discretie spelen bij 
deze hulptaken bijna geen rol, omdat bij Stella Nova minder 
beoordeeld en gewaardeerd wordt. 
Direct en zonder schaamte worden ouders gevraagd of ze 
bij de dagelijkse gang van zaken op het dagverblijf kunnen 
helpen. Daarbij worden de taken steeds met twee of drie 
ouders gedeeld. In de groep van hun eigen kind verzorgen ze 
bijvoorbeeld de schoonmaak van het speelgoed. Ook andere 
kwaliteiten van ouders worden ingezet: Een moeder die in 
hun beroepsopleiding ervaring met gespreksvoering heeft 
opgedaan, wordt gevraagd, met sollicitanten gesprekken 
te voeren en hun inschattingen aan de leiding te vertellen. 
Eenmaal per jaar organiseert iedereen gemeenschappelijk het 
“feest van de kinderen van de wereld”, waarbij vele ouders en 
andere familieleden in hun landsdracht verschijnen.
Bij teambesprekingen en projectplanning zijn ouders eveneens 
welkom. En als leidsters op cursus gaan, stuurt Nevelle Harper 
twee ouders mee op kosten van het instituut, bijvoorbeeld naar 
een cursus over de islam.

Sociaal-politiek als familiepolitiek

In geen enkel ander geïndustrialiseerd land zijn zoveel vrouwen 
actief op de arbeidsmarkt als in Zweden: in 1990 waren het al 
90%. In 1993 waren 75 % van alle moeders met kinderen onder 
de leeftijd van 7 jaar actief op de arbeidsmarkt, maar 40 % van 
hen werkte in deeltijd.
Sinds 1994 hebben moeders en vaders het recht, tot en met de 
8e verjaardag van hun kind allebei 240 dagen per jaar thuis 
te blijven, met  doorbetaling van 80 % van hun salaris. Met 
uitzondering van 60 dagen kunnen deze dagen aan de partner 
worden overgedragen. Deze 60-dagenregeling heeft ertoe geleid 
dat meer vaders de mogelijkheid van het ouderschapsverlof 
benutten. De vorm van deze tijden is variabel, zodat beide ouders 
in een week verschillende urenaantallen voor de opvoeding van 
hun kind kunnen opnemen. 
Veel bedrijven verhogen het ouderschapsgeld uit eigen beweging 
tot 100 %. Als een kind ziek is, hebben ouders het recht, tot 120 
dagen per jaar onder doorbetaling van 80 % van het salaris 
thuis te blijven. Deze maatregelen van de familiepolitiek leidden 
ertoe, dat Zweden momenteel een van de hoogste geboortecijfers 
van Europa kent. 

Het team probeert de wensen van de ouders te allen tijde te 
honoreren, als ze overeenkomen met de waarden en principes 
van de inrichting. 

Doris Breuer en Dr. Axel Jansa werken aan de hogeschool voor 
sociale pedagogiek van het Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlijn en 

ondernamen in de voorafgaande jaren verschillende studiereizen 
naar kinderdagverblijven in Italië, Engeland en Zweden.
Uit 2 gezichtspunten bekeken Dr. Axel Jansa en Doris 
Breuer de Zweedse kleuterpedagogiek: ze informeren ons 
over de ontwikkeling van het Zweedse opleidingssysteem en 
ze beschrijven het aan de hand van een voorbeeld van een 
ongewone “voorschool” (Forskala) in Stockholm. 
Hun uitleg over het Zweedse opleidingssysteem stoelt 
op literatuurstudie en een gesprek met Prof. Dr. Mats 
Ekholm. De berichten over Stella Nova zijn gebaseerd op 
bezoeken in de jaren 2004 en 2006, een gesprek met Nevelle 
Harper en Anitha Eckberg , evenals de uitkomsten van een 
langtijdsstudie over Stella Nova.
Dit artikel is vertaald uit het Duits door Marion Brummel, en 
bewerkt voor het tijdschrift Egoscoop door Wilma van Esch.

Tijdens het congres ‘Duurzaam opvoeden en ontwikkelen; 
ErvaringsGericht werken met kinderen van 0-6 jaar’ (16 april 
2008 Hogeschool Domstad te Utrecht) zal Nevelle Harper in 
de ochtend de hoofdlezing verzorgen. Aan de hand van een 
bijzonder project ‘Boto’s restaurant’ zal hij de pedagogiek van 
zijn instituut toelichten en de bijzonder aspecten van de manier 
van observeren, documenteren en communiceren toelichten. 
Tijdens een workshop in de middag zal Nevelle dieper ingaan 
op de bijzondere manier van ouderparticipatie op Stella Nova. 
Meer informatie over het congres ‘E.G.O. en het jonge kind’ 
zie elders in deze Egoscoop, www.ervaringsgerichtonderwijs.nl 
of mail naar w.vanesch@fontys.nl.


