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Colofon
Deze Praktijksuggesties zijn gemaakt uit noodzaak, uit vraag… omdat het niet anders kon.
We zijn bijzonder dankbaar voor de enthousiaste medewerking en het willen delen van de eigen
werkwijzen om met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument aan de slag te kunnen gaan in de
eigen organisatie. Het heeft geleid tot inspiratie voor opvanglocaties in groeps- en
gezinsopvang.
Graag bedanken we de volgende mensen voor het aanreiken van de praktijksuggesties, het
delen van het materiaal, de feedback, de gesprekken, voorbeelden en de bijsturingen op
eerdere versies van dit document:
Evelien Buyse (Kindercentrum Waregem), Wendy Cleys, (Vzw ballonneke), Mieke Coulembier
(KDV Villa Boempatat), Mieke Daems (CEGO KU Leuven), Griet de Bruykere (CEGO vzw),
Marina De Greef (KU Leuven kinderdagverblijven), Lisa Degreve (Partena Kinderopvang),
Tatiana Devadder (XzeKoo), Laura Eeckeleers (Knisper CEGO vzw), Linda Govaerts (Felies),
Charlotte Haentjes (KDV Patjoepelke), Jeroen Janssen (UGent), Inge Laenen (CEGO vzw),
Annick Paesen (Kwaliteitscoördinator VZW Vrije Kinderdagverblijven Antwerpen), Delphine
Lambrecht (Felies), Marie Lindemans (‘Opgroeien in Brussel’, VGC), Karolien Persyn (Felies),
Joy Raeymaekers (Knisper CEGO vzw), Christina Ramos (KDV Crèchendo), Anne-Marie Roos
(KDV Patjoepelke), Tessa Sleeckx (Knisper CEGO vzw), Tessa Sleeckx (Knisper CEGO vzw),
Veronique Steen (Knisper CEGO vzw), Thaila Stoffelen (Knisper CEGO vzw), Griet Suys
(Leren@Vaart), Charlotte van Cleynenbreugel (CEGO KU Leuven), Jolien Vanhoutte (Felies),
Elisabeth Van Mol (Knisper CEGO vzw), Katia Verhaeren (CIK Villa Clementina)

Wil jij ook je praktijksuggesties delen? Dat kan.
Bezorg ze (ev. samen met een foto) via mail aan bart.declercq@kuleuven.be.
We zullen deze praktijksuggesties op geregelde tijdstippen aanvullen.

Coverfoto: Covers van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument, Caroline Boudry

© 2018 CEGO
Citeren uit deze publicatie kan, mits correcte bronvermelding:
Declercq, B. (Red.) (2018). Praktijksuggesties om met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument aan
de slag te gaan. Leuven: CEGO.
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Voorwoord
Deze bundel met praktijksuggesties is bij toeval ontstaan.
Een korte mailoproep voor een KIDDO-artikel naar goede praktijkvoorbeelden in het werken
met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument zorgde voor zo’n rijke respons dat de eerste reactie
was: “zonde dat dit niet verder verspreid en gedeeld zou kunnen worden”.
Deze bundel is samen met vele ondersteuners, coaches, dienstverantwoordelijken,
vormingsmedewerkers, onderzoekers,… ontstaan. Met een sjiek woord… in co-constructie.
Het is een waaier aan mogelijkheden en methodieken geworden, die elkaar soms ook
tegenspreken. Er is dus enige dissensus (weer zo’n sjiek woord).
De verzameling suggesties wil inspiratie bieden voor een divers publiek: kwaliteitscoördinatoren van kleine en grote organisaties, pedagogisch ondersteuners,
dienstverantwoordelijken in gezinsopvang, … Dat betekent ook dat bepaalde ideeën wel en
andere helemaal niet van toepassing zullen zijn in je eigen werkcontext (of de nodige
aanpassingen vragen om het te doen werken), maar door de veelheid aan voorbeelden en
methodieken is er ongetwijfeld voor elk wat wils. En hopelijk helpen de ideeën in deze bundel
om je het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument nog meer toe te eigenen.
We wensen je veel inspiratie toe!
Bart Declercq, Leuven, april 2018
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1 Kennismaken met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument
Het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument is een uitgebreid instrument. Het bestaat uit een
handleiding en zes boekjes (een boekje per dimensie). Hieronder geven we een aantal
mogelijkheden om de drempel om kennis te maken met het instrument te verlagen.

Waarover gaat het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument?
De zes dimensies van het instrument meten samen de proceskwaliteit. Proceskwaliteit gaat
over alle directe ervaringen die kinderen opdoen in interactie met hun omgeving. Het gaat om
interacties met andere kinderen en volwassenen, de spelomgeving en de contacten tussen de
voorziening en de ouders. In MeMoQ werd dit opgesplitst in zes dimensies:





Dimensie 1 (welbevinden) en Dimensie 2 (betrokkenheid) gaan over de ervaringen van
kinderen.
Dimensie 3 (emotionele ondersteuning) en Dimensie 4 (educatieve ondersteuning) gaan
over de interacties tussen volwassenen en kinderen en tussen kinderen onderling.
Dimensie 5 gaat over de spelomgeving (materialen, spelzones en activiteiten) en hoe de
dag georganiseerd is.
Dimensie 6 gaat over de omgang met ouders en het respect voor de maatschappelijke
diversiteit.

Met het instrument heb je heel wat in handen voor de evaluatie van je pedagogisch beleid en je
beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid.

Waarover gaat het niet?
Met proceskwaliteit is niet alles gezegd. Er is heel wat onderzoek dat aantoont dat ook
randfactoren een belangrijke impact hebben op die proceskwaliteit. In vakliteratuur spreekt
men van ‘structurele factoren’. Het gaat dan om factoren zoals groepsgrootte, het aantal
volwassenen per kind, de mogelijkheden voor professionalisering, ondersteuning door een
pedagogische coach, het opleidingsniveau van de medewerkers,…. Tussen proceskwaliteit en
structurele factoren is een duidelijk verband: proceskwaliteit krijgt de meeste kansen en wordt
het best ondersteund in een ‘competent systeem’. Dat zie je in de figuur op de volgende
bladzijde. Die structurele factoren en de mate waarin er sprake is van een competente
organisatie komen niet aan bod in het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument.
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Bron: OECD (2018), Engaging Young Children: Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care,
Starting Strong, OECD Publishing, Paris.
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Bron: Declercq, B., Janssen, J., Daems, M., Hulpia, H., Van Cleynenbreugel, C., Laevers, F. & Vandenbroeck, M. (2016).
Handleiding van het zelfevaluatie-instrument. Brussel – Gent – Leuven: Kind & Gezin – UGent – KU Leuven.
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1.1 Gebruik een beeld of metafoor
Een beeld of metafoor gebruiken helpt om de structuur en inhoud van het instrument uit te
leggen. Zo zou je het beeld van een tafel of een stoel kunnen gebruiken om te situeren wat er
in het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument aan bod komt. Elke tafelpoot geeft een ander aspect
weer:

Bron: ppt CEGO KU Leuven

Eigenlijk is het beste beeld dat van een campingtafel…. Elke poot moet eraan geschroefd en
uitgeschoven worden, dus de vier poten zijn nodig en moeten evenwichtig ten opzichte van
elkaar gezet worden, anders staat de tafel wankel. Elke poot is ook noodzakelijk om van een
tafel te kunnen spreken. Een tafel drukt gezelligheid uit maar ook dat je de zaken samen doet…
alleen kan je niet aan zelfevaluatie doen, dat doe je best samen en in overleg. In de voorstelling
kan je letterlijk een tafel gebruiken en aangeven dat het tafelblad ook essentieel is (maar geen
deel uitmaakt van het instrument).

“Het beeld van de tafel heb ik visueel gemaakt met een klein speelgoedtafeltje met
duplomannetjes. (Pedagogisch ondersteuner, Felies)”
“Wij werken met het beeld van een stoel. Een stoel drukt – met het zitvlak - goed het beeld
van “gedragenheid” uit. We gaan ook letterlijk even op een stoel zitten om afstand te nemen
van de dagelijkse werking en bewust stil te staan bij wat we doen. Het vertrekt met een
verbeeldingsoefening: “We zitten in een vliegtuig (eerste klasse uiteraard) en we landen in
een uiterst kwaliteitsvolle gezins- of groepsopvang. Wat en wie zien we?” Zo komen we tot
de vier invalshoeken: kinderen, ouders, kinderbegeleiders en de omgeving. Daarna gaan per
invalshoek terug in de uiterst kwaliteitsvolle opvang zitten en vragen stellen (bijv. ‘Welk
gedrag zie je bij kinderen?’). De pedagogisch begeleider noteert de woorden die er gezegd
worden op een groot blad verdeeld in 6 vakken (gelinkt aan de zes dimensies). We
verzamelen eerst de woorden en pas nadien speken we over dimensies. Deze oefening
illustreert goed dat de inhoud van het instrument erg aansluit bij wat we reeds doen. Het
neemt weerstand weg. Het helpt om dichter bij onze kwaliteitsvolle opvang te komen.
(Pedagoog, Partena Kinderopvang)”
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1.2 Visualiseer de dimensies
Voor veel mensen zegt een beeld meer dan woorden. Hieronder geven we een aantal ideeën
over hoe je de dimensies kan visualiseren.


Kopieer de foto’s (coverfoto) per dimensie en vraag wat men daarop ziet. (Je kan ook
aanvullende beelden en foto’s toevoegen). Noteer (of teken) de bedenkingen.



Elke dimensie heeft zijn eigen steunkleur. Dit kan je als extra geheugensteun gebruiken.



Maak een placemat per dimensie rond de essentie van die dimensie(s)
Deze placemat, gemaakt voor het
basisonderwijs, kijkt naar welbevinden en
betrokkenheid (dimensie 1 en 2) en legt een
relatie met basisbehoeften bij kinderen
(‘vitamines voor de groei’) en de aanpak (de
zeven factoren). Ook zijn er lege vakken
voorzien om reflecties en verklaringen in te
noteren. En aangepaste versie voor
kinderopvang is snel gemaakt.

Bron: https://tweemonds.nl/downloads/



Maak in groep een collage per dimensie. Intussen vinden er ook gesprekken plaats en leert
men de inhoud van de dimensies kennen: “Is dit een voorbeeld van emotionele
ondersteuning? Dan is dit voor jullie!“ , “Op deze foto zie je betrokkenheid hé…. moeten jullie
die hebben?”

Bron: Griet Suys, Leren@Vaart



Geef een vooropdracht bij een overlegmoment. Zet een onderwerp uit het MeMoQzelfevaluatie-instrument centraal met de opdracht om foto’s te maken voorafgaand aan de
bespreking, die het onderwerp illustreren. Dit is het startpunt voor een gesprek over het
onderwerp. Na reflectie op de foto kan overgegaan worden naar de toelichting in de
handleiding blz. 7. Hoe wordt daar de dimensie omschreven? Wat betekent dit voor jou?
Wat doen we er momenteel in onze opvang al rond?
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Maak met het team een grafiek. Voorafgaand aan de opdracht heeft iedereen een
dimensie uit het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument gelezen. De vraag wordt gesteld ‘Waar
staan we nu met ons team?’ Welke score geeft het team zichzelf als je kijkt naar het
gelezen hoofdstuk? Stel concrete vragen om tot de kern te komen. Waar willen we staan
over een week/maand/jaar? Wat gaan we doen om daar te komen? Maak de acties zo
concreet mogelijk.



Maak een brainstormmuur. Hang centraal in de personeelsruimte een insteek-map voor
postkaarten op (bijv. IKEA heeft plastic wandgordijnen die je kan omhoog hangen en waar
je kaarten in kan steken, maar ook een metalen rooster met wasspelden, een wasdraad,…
kan dienen). Maar daar een brainstormmuur van die een dimensie uit het MeMoQzelfevaluatie-instrument visualiseert. Elke medewerker mag daar eender welk beeld bij
steken. Zo krijgt een dimensie letterlijk een plaats en zal het regelmatig onderwerp van
gesprek vormen.



Visualeer een dimensie vanuit het standpunt van het kind. Beeld je in wat een dimensie
voor een kind betekent en leg dit uit vanuit zijn standpunt. In de foto hieronder heeft men
letterlijk een T-shirt van een kind gebruikt en al de sporen die daarop te vinden waren om
dit uit te leggen.
In de foto heeft men ‘educatieve ondersteuning’
uitgelegd aan ouders via de verschillende vlekken op
de kledij waarmee een kind kan thuis komen: bijv.
“Soms zijn m’n kleren een beetje nat of heb ik zelfs
een nieuw truitje aan. Dat is omdat ik dan heel wat
plezier heb gehad met de waterbak”, “Verf helpt me
om m’n creativiteit te stimuleren en m’n fijne
motoriek. Ik hou ervan verf te mengen. Dat verbaast
me telkens weer.”, “Een moddervlek op de T-shirt
betekent dat ik buiten ben geweest vandaag.”

Bron: Bart Declercq, First Tower Nursery, Jersey



Tip: je kan deze oefening ook doen om de
ervaringsgebieden in de praktijk te brengen.

Ga concreet aan de slag met de kennis uit het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument door een
product te maken (waardoor je de kennis onthoudt). Dat kan bijv. een waaier zijn met 10
belangrijke tips rond een dimensie, een aantal goede vragen,… Een display om in je
opvangruimte een plaats te geven,…
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1.3 Verken samen met collega’s
“Vorige week hadden we een dag vorming met onze onthaalouders. Ze werden in 4 groepen
verdeeld (we kozen voor dimensie 3 t.e.m. 6. Welbevinden en betrokkenheid lieten we
achterwege omdat dit al vaker aan bod gekomen was). De onthaalouders kregen de
opdracht om een dimensie te verwerken en voor te stellen aan hun collega’s op een creatieve
manier. Ze kregen een voormiddag de tijd om in hun groep alles voor te bereiden. In de
namiddag was het dan voorstelling en als test een quiz. Door actief aan de slag te gaan zijn
de dimensies nu goed bekend en door de creatieve manier van voorstellen door de andere
groepen hebben ze ook info mee van de andere dimensies (Dienstverantwoordelijke, vzw
Ballonneke).”



Gebruik de kennisclip van ’t OpZet:
https://www.youtube.com/watch?v=AwC0CfarJ4U&feature=youtu.be
Dit filmpje is een visuele voorstelling van de handleiding. In minder dan 5 minuten krijg je
basisinfo rond het instrument. Het is een handig hulpmiddel om een team te introduceren
in het instrument. Na het bekijken van de kennisclip kan ingegaan worden op vragen.



Gebruik een gezelschapsspel om in team de dimensies te verkennen: Trivial Pursuit heeft
ook zes kleuren en zes categorieën. Je kan dit spelbord omvormen tot een MeMoQ Trivial.
Ook andere gezelschapspelen lenen zich om woorden en begrippen uit het MeMoQinstrument te verkennen. Denk bijv. aan Pictionary, Times up, Whisper challenge,…



Gebruik de GPS-kit van Flanders DC om te brainstormen rond de zes dimensies. Alle info
en het tool vind je hier: https://www.flandersdc.be/nl/gids/tools/gps



Verken het instrument in team via post-its. Geef alle begeleiders in het team een aantal
post-its van een verschillende kleur (bijv. gele post-its voor ouders, roze post-its voor
kinderen, groene post-its voor omgeving en oranje post-its voor begeleiding). Op elke postit noteren begeleiders één woord dat hoge kwaliteit uitdrukt voor kinderen, begeleiders,
omgeving of ouders. Vervolgens worden die post-its op grote flappen met de verschillende
dimensies gekleefd. Daarna worden de dimensies overlopen. Zo maakt men wat grondiger
kennis met de verschillende dimensies. Op basis van deze verkenning kan in een volgende
stap verder gewerkt worden aan één dimensie.
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Bron: Evelien Buyse, kindercentrum Waregem



Introduceer het instrument via een praatavond/wandeling. Door het interactief aan te
pakken blijft het ongetwijfeld ook beter hangen bij de deelnemers.
“ Bij de start van de wandeling kregen onthaalouders de opdracht om uit te wisselen over de
vraag 'hoe verluier je een kind?'. Hiermee werd de link gelegd naar dat we dit automatisch
doen zonder hierbij na te denken en dat het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument bedoeld is om
stil te staan en bewust na te denken over hoe we werken. Tijdens de wandeling werden 6
stopplaatsen voorzien, met bij elke stopplaats een houten kapstok met hieraan een dimensie.
Bij elke dimensie hing een quote met een afbeelding waarover eerst gepraat werd om de
dimensie te verkennen. Aan de achterkant van deze quotes waren enkele vraagjes
geplakt waarmee ze naar hun eigen opvang konden kijken door de bril van de dimensie. Als
deze vraagjes besproken waren, ging de 'tocht' verder naar een volgende
stopplaats/dimensie. Daarbij kregen ze dan een bijkomende opdracht. Bij het begin van de
tocht werd gevraagd dat één onthaalouder een kind uit zijn opvang eruit pikte waarover zij
graag wilde overleggen met de groep. Per dimensie kreeg de groep de opdracht om te kijken
wat ze met de bril van de dimensie die net besproken was konden doen voor dit kind. Op het
einde van de avond kregen ze een sleutelhanger mee met hieraan 6 gelamineerde kaartjes
met aan de voorkant wat uitleg over de dimensie en aan de achterkant tips rond deze
dimensie (Pedagogisch ondersteuner, Felies).”
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De voor- en achterzijde van de Felies-sleutelhanger:

Bron: Jolien Vanhoutte, Delphine Lambrecht, Karolien Persyn, Linda Govaerts , Pedagogisch ondersteuners, Felies
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1.4 Test je kennis


Hoeveel heb je begrepen van de eerste kennismaking met het instrument? Dit kan je testen
via een ludieke kenniskwis waar uiteraard leuke prijzen mee te winnen zijn. Via Kahoot
(https://kahoot.it) of drillster (https://www.drillster.com) kan je gemakkelijk een kwis
creëren voor jouw team. Ze kunnen met hun mobiele telefoon inloggen en de kwis direct
spelen. Er wordt ook onmiddellijk feedback gegeven.
Kaartjes om bij elke kennismaking met het instrument bij de hand te
hebben… welke omschrijving past bij welke dimensie (Pedagogisch
ondersteuner, Leren@vaart).

Bron: Griet Suys, Leren@Vaart



Maak met elkaar een woordweb, bijvoorbeeld ‘Wat betekent sensitiviteit?’ om voorkennis
te activeren of de aanwezige kennis te verdiepen. Dit kan ook digitaal via bijvoorbeeld
Wordle (http://www.wordle.net). Dit gemaakte woordweb kan daarna als ‘reminder’
opgehangen worden.



Creëer een lees- en documentatietafel waar boeken en artikelen over onderwerpen uit het
MeMoQ-zelfevaluatie-instrument liggen. Aan de hand van een leesvraag/opdracht nemen
de teamleden het materiaal door, overleggen en halen zij er de benodigde informatie uit.
Dit wordt vervolgens centraal uitgewisseld aan elkaar.
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1.5 Pas je kennis toe


Leg een concrete casus voor aan de kinderbegeleiders. Hoe zou je die oplossen? Een
voorbeeld: “Een baby huilt en tegelijkertijd komt een ouder binnen om zijn kind op te pikken.
Je weet dat deze ouder snel weg moet. Wat doe je?”. Je kan ook vertrekken van een situatie
die je geobserveerd hebt “Bijv. het eetmoment is erg hectisch en druk. Tegelijk is er weinig tijd
om met de kinderen te praten over wat ze al gedaan hebben, wat ze eten, of het eten lekker
is,…. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het eetmoment gezelliger wordt en er meer met elkaar
gepraat wordt?”



Laat het team een nieuwsbrief voor ouders maken waar het MeMoQ-zelfevaluatieinstrument eenvoudig uitgelegd wordt en/of over een bepaalde dimensie meer uitleg
gegeven wordt: Waarover gaat de dimensie? Waarom is de dimensie belangrijk voor
kinderen? Hoe kan je dat observeren? Wat is de impact ervan op kinderen? Bespreek de
nieuwsbrief tijdens een teamvergadering.



Neem de missie en visie van de opvanglocatie ter hand en lees ze in team. Markeer de
passages die je kan linken aan één of meerdere dimensies van het MeMoQ-zelfevaluatieinstrument. Hoe zijn de twee documenten met elkaar verweven? Hoe zien we dat in de
praktijk? Je kan dit ook ondersteunen met foto’s en anekdotes die de dimensies in de
praktijk illustreren. Deze oefening is zeer zinvol. Elke opvang heeft een bepaalde visie op
‘kwaliteit’. Het is belangrijk bij de start met het instrument om vanuit die visie te vertrekken.
Ga na wat je erin aanspreekt en begin met die elementen waar je achter kunt staan. Alleen
zo zal het je werking optimaal aanvullen en niet als ballast worden ervaren (door jezelf en/of
de begeleiders). Hieronder een voorbeeld dat illustratief is voor dimensie 6:

“Veel zaken kosten geen geld en maken het verschil.
Bijv. Marc en Francine, een koppel uit de buurt
hadden vooraf gezegd dat ze, eens op pensioen,
zouden verhuizen naar Schoten. Dit is niet langer het
geval. Zolang onze opvang hier is, zullen ze ook hier
blijven wonen. De opvang is een meerwaarde voor
hen. Ze zijn er elke dag. Maar het is ook een
meerwaarde voor ons: Marc leest voor, helpt
begeleiders bij het halen van hun rijbewijs en hier op
de foto rijdt hij met de bakfiets naar het
buurtrestaurant,….
(verantwoordelijke
KDV
Crèchendo)”
Bron: KDV Crèchendo, Deurne en de Inspiratiekrant Vernieuwend social ondernemen,
http://www.topzet.be/assets/Inspiratiekrant%20vernieuwende%20sociale%20ondernemers%20DEF.pdf
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“We vinden het belangrijk om ons eigen pedagogisch beleid te verweven met het MeMoQzelfevaluatie-instrument. Voor Partena betekent dit dat bij stap 3 (onderneem actie) ook
nagegaan wordt in welke mate de geplande acties bijdragen tot een of meerdere waarden
uit de Pedagogische waardenboom (Pedagoog, Partena kinderopvang).”

TIP Laat begeleiders hun eigen weg vinden in het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument. Geef hen
de ruimte om ermee te leren omgaan en om te experimenteren. Zo kom je tot verrassende
resultaten. Als de begeleider zelfevaluatie zelf in handen kan nemen, in plaats van te moeten
uitvoeren wat ‘gezegd wordt’, wordt het ook ‘zijn’ instrument. Je kunt dit proces aanscherpen
door uitwisseling tussen de betrokkenen te stimuleren en hun medeverantwoordelijkheid te
geven (bv. via mentorschap). Na een periode van uitproberen kun je dan een terugkomdag
plannen om ervaringen uit te wisselen, vragen te beantwoorden ...
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2 Een dimensie kiezen


Bij een eerste kennismaking kan de oriënterende test op blz 15 of 16 in de handleiding
van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument ingevuld worden. Ook kan men concreet in
beeld brengen waar de voorkeur van medewerkers naartoe gaat via concrete
materialen. Je kan stickers gebruiken die elke medewerker op een dimensie kleeft, postits om op uitvergrote covers van de dimensies te kleven, een toren van duplo maken
voor elke dimensie (elke medewerker krijgt x aantal duploblokken die hij vrij mag
inzetten op één of meer dimensies… door een toren te maken krijg je snel te zien welke
dimensie het meest gekozen wordt),….
“Met welke dimensie wil je aan de slag
gaan? Iedere medewerker krijgt een
Playmobil figuur en zet dat op de dimensie
die hem/haar het meest aanspreekt… zo
krijg je direct een visueel beeld van wat het
meest gekozen wordt (Pedagogisch
ondersteuner, Leren@vaart).”
Bron: Griet Suys, Leren@vaart



Vaak kiest men een dimensie, gelinkt aan datgene waarmee men reeds mee bezig is, een
thema dat leeft (bijv. ruimte-inrichting, men zit in de knoop met oudercommunicatie,…),
dit geeft ook het meest energie om echt aan de slag te gaan en is vaak ook het meest tijdsefficiënt (men werkt integratief). Het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument is dan
ondersteunend ten aanzien van reeds lopende of geplande acties. Als dit niet het geval is,
kan je nog andere hulpmiddelen benutten
“Ik zie wel enorm veel mogelijkheden in dit instrument bij de begeleiding van onthaalouders.
Elk jaar focussen we op een pedagogisch thema. Dit jaar is dat de leef- en leeromgeving. Met
het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument krijgen we daarvoor meteen een goede methodiek in
handen. In een lerend netwerk kunnen we de reflectievragen gebruiken om met de
onthaalouders de dimensie ‘omgeving’ te verkennen. Tijdens huisbezoeken gebruik ik de
stellingen over omgeving. Een eerste concreet resultaat is alvast dat we met de
onthaalouders een kalender gaan maken met foto’s en quotes: inspiratie om de omgeving
voor kinderen in de gezinsopvang boeiend te maken. We gaan er een heel jaar rond werken.
Volgend jaar komt een andere dimensie aan bod. Het is goed dat het evaluatie-instrument
inhoudelijk zo rijk is. Om een dimensie grondig aan te pakken, heb je toch wel minstens een
jaar nodig. Maar alleen op die manier is het duurzaam werken (Dienstverantwoordelijke, vzw
Ballonneke).”
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Kies op basis van je eigen sterktes en interesses of baseer je op andere lopende initiatieven
om professionalisering te versterken (zoals een functioneringsgesprek, een POP,
portfolio’s,…het gebruik van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument zorgt voor opvolging
van de daar geformuleerde acties). Bijv. de KU Leuven Kinderdagverblijven koppelen een
observatie van welbevinden en betrokkenheid aan een observatie van een andere dimensie
op basis van het Persoonlijk ontwikkelingsplan van de begeleider.
“ Een nieuw zelfevaluatie-instrument uitrollen vraagt tijd, maar onze eerste ervaringen zijn
alvast positief. Voor mij als leidinggevende is het interessant om alle dimensies onder de loep
te nemen. Zo kan ik gedifferentieerd kijken en elke begeleider coachen waar nodig. Hiervoor
doe ik op regelmatige basis observaties in de leefgroep. Ik gebruik hiervoor de stellingen. Die
lenen zich uitstekend als handvat voor een gerichte observatie van de dimensies in de
leefgroep. Ik geef een score van één tot vier op elk van de stellingen en baseer me hiervoor op
concreet observatiemateriaal die de score op de stelling illustreert. Zo noteer ik bijv. welke
concrete uitingen van respectvol taalgebruik ik gehoord heb om een score te kunnen geven
op de stelling ‘Ik geef de kinderen het goede voorbeeld voor respectvolle taal en omgaan met
elkaar’ bij de dimensie ‘emotionele ondersteuning’. Zo is ook meteen duidelijk of dit
veelvuldig gebeurt of eerder toevallig aan bod komt. Die concrete voorbeelden uit de
observatie zijn ook enorm interessant om achteraf te bespreken met de begeleider. Het helpt
me ook om positieve zaken te benoemen en de sterktes van begeleiders te waarderen. Aan
mijn begeleiders zelf vraag ik om één dimensie te kiezen, iets wat hen uitdaagt. Met de
reflectievragen van die dimensie onderzoekt de begeleider dan wat goed loopt en wat de
knelpunten zijn. Tijdens het teamoverleg bespreken we dit. Vaak leidt het tot één actiepunt
per leefgroep dat we de rest van het jaar verder uitdiepen (Directie, KU Leuven
Kinderdagverblijven).”



Eerder dan de inhoud en werkwijze van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument te ‘droppen’
in team, is het efficiënter om te vertrekken vanuit de eigenheid en eigen ervaringen van de
begeleiders. Wat vind je zelf jouw eigen sterktes? Om vervolgens wel de koppeling te
maken met de inhoud van het instrument via vragen zoals ‘Wat vindt Kind & Gezin dat mijn
sterktes zouden moeten zijn?’. Op deze manier vindt de inhoud van het instrument meer
ingang en zijn mensen meer gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan.



Dit betekent niet dat men alleen moet voortgaan op ‘eigen’ keuzes. Doordat er zes
dimensies zijn, krijg je ook zicht op de zaken waar je minder of niet bij stil staat (je ‘blinde’
vlekken). Dit zijn vaak voor een begeleider ‘de meer uitdagende dimensies’. Je kan jezelf
afvragen ‘wat houdt me tegen om aan die dimensie te werken’. Eventueel kan - op basis
van de ‘oriëntatietest’ uit de handleiding bij het zelfevaluatie-instrument (blz. 15-16) - ook
nagedacht worden over de termijn waarop ook een minder evidente dimensie geëvalueerd
zal worden of een dimensie die misschien eerder weerstand oproept.
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2.1 Eén of meerdere dimensies kiezen?
Eén of meerdere dimensies aanpakken? Wat doe ik best? Het is een vraag die veel
kinderbegeleiders en verantwoordelijken zich stellen wanneer ze voor het eerst aan de slag
gaan met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument. Vaak is men geneigd om alles te doen, want
dan is men volledig geweest… Daar plaatsen we echter graag de volgende waarschuwing bij:
“Alle dimensies tegelijk behandelen kan uw ‘goesting’ om met het instrument aan de slag te gaan
ernstige schade toebrengen.”

Bron: ppt CEGO Kuleuven

Te onderscheiden, maar niet te scheiden…
De dimensies zijn goed van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden van elkaar… Dat
betekent dat aan de slag gaan met één dimensie ook vaak een positieve invloed heeft op de
andere dimensies. Het advies is dan ook om beter één dimensie grondig aan te pakken en
exemplarisch één dimensie te kiezen dan alles tegelijk. Dit is een argument dat ook gestaafd
kan worden met resultaten uit de nulmeting. In rapport 141 staat een correlatietabel. Daar zie
je heel duidelijk dat uit het onderzoek blijkt dat de verschillende dimensies sterk samenhangen.

1

De wetenschappelijke nulmeting heeft geleid tot 16 deelrapporten. Rapport 14 is de samenvatting. Je vindt het rapport hier:
https://www.kindengezin.be/img/resultaten-nulmeting-samenvatting-rapport.pdf
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Of toch combineren?
“Wij adviseren vaak om eerst welbevinden te scoren en nadien pas betrokkenheid. Als
beide samen gescoord worden, zien we vaak dezelfde score terugkomen voor beide
dimensies. Wat we ook aanraden, is om welbevinden en betrokkenheid sowieso jaarlijks te
scoren, en naast de andere dimensies te leggen. Zo kan je nagaan wat de invloed van de
andere dimensies is op het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen (Pedagogisch
ondersteuner, ‘Opgroeien in Brussel’, VGC)”

We zien dat dimensie 1 en 2 vaak samen genomen worden, omdat ze beiden focussen op het
kind: observatie van welbevinden (dimensie 1) en dimensie 2 (betrokkenheid) voelt bij ervaren
observatoren logischer aan als je ze beide tegelijk kan observeren. Anders mis je teveel info bij
het kind. Het formulier leent zich daar ook toe. Bij beginnende observatoren is dat nog niet het
geval. Daar is het aangewezen om met één dimensie te starten, zodat ze slechts op één van de
twee dimensies kunnen focussen. Hetzelfde zien we ook bij dimensie 3 en 4. Ervaren
observatoren bekijken dit graag samen om zo een beter beeld te krijgen op de sterktes en
aandachtspunten van begeleiders.
“We observeren jaarlijks het welbevinden en de betrokkenheid, in combinatie met een andere
dimensie. Dat geeft een positieve dynamiek: iedereen wil het beste voor kinderen. Door
periodiek het welbevinden en de betrokkenheid in kaart te brengen voldoen we aan de
regelgeving2 maar vooral… het is erg duidelijk waar we naartoe willen… als kinderen zich
goed voelen in de opvang en geboeid bezig kunnen zijn, dan zijn ook de begeleiders en ouders
tevreden (bron anoniem).”

TIP: start klein
Bij de keuze voor één of meerdere dimensies bouw je best een groeipad in. Bij een eerste
kennismaking is het aangewezen ‘klein’ te beginnen en te werken met één dimensie of
daarbinnen zelfs te focussen op één cluster. Je start beter klein en grondig dan alles ineens te
willen aanpakken. Zo doen de begeleiders stap voor stap (succes)ervaringen op waarop ze
telkens verder kunnen bouwen. Je geeft ze de kans om zich aangesproken te voelen en te
groeien. Je kunt de volgende strategieën overwegen.
1) Niet meteen met alle begeleiders beginnen, maar het instrument introduceren bij
een geïnteresseerde groep. Die groep kan in een latere fase het ‘mentorschap’
opnemen voor ‘nieuwkomers’.
2) Start met het invullen van een deel van een dimensie, bijvoorbeeld enkel de cluster
taalondersteuning, en laat de rest blanco. Later kunnen de volgende stappen en
dimensies erbij komen. Door grondig stil te staan bij bijv. een cluster zal je allicht
ook meer vragen hebben naar hoe die cluster zich dan verhoudt met andere.

2

De regelgeving vraagt dat je een methode hebt om het welbevinden en de betrokkenheid bij je kinderen na te gaan.
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3 Data verzamelen
Data verzamelen is lastig. Het risico is groot om je te verliezen in de veelheid aan informatie.
Een goede dataverzameling start met het maken van een goede planning: het afbakenen van
een korte periode waarin data verzameld zal worden (bijv. 2 weken) en de concrete momenten
dat de dataverzameling zal gebeuren (bijv. tijdens bepaalde momenten van de dag, tijdens 2
teamvergaderingen,…). Door het af te bakenen blijft het beheersbaar. Data kan je onder andere
verzamelen via het gebruik van stellingen, het gebruik van vragen en via observaties.

3.1 Aan de slag met de stellingen
Stellingen als leidraad bij reflectie in team (Dimensie 3 t.e.m. Dimensie 6)


Je kan de stellingen individueel invullen voor je eigen functioneren in de leefgroep en dan
vergelijken met je medebegeleiders. Waar liggen gelijkenissen en verschillen? Wat
betekent dat voor de kinderen in de leefgroep? Je kan hiervoor heel gemakkelijk in Google
Docs een document opmaken. Dan krijg je in één oogopslag de resultaten voor het hele
team.



Eerst kan de coach de stellingen invullen voor de gang van zaken in de hele leefgroep (bijv.
op basis van een observatie) en daarna de kinderbegeleiders. Zien ze de zaken hetzelfde?



Je kan stellingen in groep invullen en gezamenlijk discussiëren over de scores. Bijv. kopieer
een aantal geselecteerde stellingen op A3 of nog groter en geef alle begeleiders een aantal
stickers. Waar situeren ze zichzelf voor elk van die stellingen?



Je kan stellingen beantwoorden voor specifieke situaties (bijv. een eetmoment, vrij
spelmoment, onthaalmoment, geleide activiteit, potjesmoment, enz.) of voor de algemene
gang van zaken.

TIP Bij het invullen is het van belang je stellingen
steeds met concrete voorbeelden te staven. Dit kan
door voorbeelden te documenteren met foto’s,
geluidsopnames, videomateriaal,…

TIP Bij dimensie 1 en 2 (welbevinden en
betrokkenheid) kan je ook bij verklaringen rond
kindfactoren verwijzen naar kindvolgsystemen (bijv.
Ziko-Vo).
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Stellingen als leidraad bij observatie in leefgroep (Dimensie 3 en Dimensie 4)



Je geeft een score per stelling op basis van een afgebakende periode van observatie. Op
basis van 10 tot 15 minuten observatie zou je in staat moeten zijn alle stellingen te scoren.
Door meerdere keren een observatie van 10 tot 15 minuten in te lassen en stellingen te
scoren zal je een correcter beeld krijgen. Bijv. Vier maal een observatie van 15 min rond
Dimensie 3 en Dimensie 43 in dezelfde leefgroep, gespreid over 2 weken, levert je de nodige
info op om acties op te stellen.



Bij het geven van een score is het belangrijk om te staven met concrete voorbeelden. Ook
de frequentie kan je in kaart brengen (bijv. De begeleider heeft alle kinderen bij naam
aangesproken in een willekeurige periode van 10 minuten zegt veel over ‘respect’ en
‘beschikbaarheid’). Om concrete voorbeelden te noteren, voorzie je best schrijfruimte
onder elke stelling (bijv. kopieer elke stelling en kleef die gespreid over notitiebladen. Je
kan ook een verkort observatieformulier maken met steekwoorden per stelling.



Door met het instrument te observeren en verschillende concrete voorbeelden aan te halen
kan je je vaststellingen onderbouwen. Dat maakt de vertaalslag van het abstract
taalgebruik naar de praktijk gemakkelijker: de inhoud van het instrument wordt concreter
en het wordt ook makkelijker om hierover (kritisch) na te denken.



Je kiest zelf of je alleen Dimensie 3, Dimensie 4of beide observeert.



Je kan ook per cluster tewerk gaan. Bijv. Wanneer zou blijken uit een inspectieverslag dat
een bepaalde cluster achterop hinkt…kan je die specifiek gaan bekijken.

Ook hier is het aangewezen een groeipad in te bouwen. Bij een eerste kennismaking zal het moeilijk zijn om zowel Dimensie 3 als
Dimensie 4 samen te observeren (tenzij je werkt met video-opnames die je meermaals kan bekijken). We adviseren hier dan ook
om een keuze te maken voor één dimensie en daarbinnen eventueel zelfs maar één cluster te bekijken.
3
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De combinatie van reflectie en observatie


Sommige zaken kan je duidelijk via observatie nagaan. Voor andere aspecten leent reflectie
zich beter. Heel wat zaken worden het sterkst in kaart gebracht via observatie en overleg
op teamvergadering zoals bijvoorbeeld interesses van kinderen, activiteiten met kinderen,
het wennen van nieuwe kinderen,…
“Het is niet altijd mogelijk om de stellingen in te vullen vanuit een observatie door een coach
(of via filmfragmenten). Niet elke opvang is vragende partij om bij hen te komen filmen, al
zeker niet gezinsopvang of kleinschalige groepsopvang. Soms kan het helpen om filmpjes ter
beschikking te hebben waar ze eerst het functioneren van iemand anders via de stellingen
kunnen beoordelen. Eerst geef ik dan bijv. een samenvatting van de observaties die ik lees in
het inspectieverslag. Zo ziet men wat Zorginspectie bekijkt. Als dit besproken is, toon ik een
filmpje waar je een kinderbegeleider in actie ziet, samen met de kinderen. De opdracht is te
observeren wat ze zien gebeuren rond een bepaalde cluster (bijv. taal). Nadien vult men de
stellingen in op basis van wat men observeerde. We bespreken de gelijkenissen en verschillen
in beoordeling en/of de motivatie voor de beoordeling. Dit gesprek van reflecteren wordt
afgerond door de oefening met stellingen nu opnieuw te maken maar dan voor het eigen
handelen. Ik ondervind dat de stellingen dan veel beter en gemotiveerder ingevuld worden
(Pedagogisch ondersteuner, Leren@vaart).”
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3.2 Aan de slag met de vragen


Maak een selectie van vragen: Gebruik van de discussievragen bereid je best vooraf voor.
Niet elke vraag is voor elke situatie van toepassing (bijv. er zijn vragen die specifiek over
babygroepen gaan, je buitenruimte bevragen,…). Je kan ook een selectie maken op basis
van vaststellingen uit observaties of stellingen, een selectie op basis van prioriteiten of
zaken die leven in team, … om begeleiders niet te overdonderen. Het is beter een grondige
discussie te voeren over enkele welgekozen vragen dan oppervlakkig antwoord te geven
op elke vraag. Met vijf goedgekozen vragen geraak je al heel ver. Je kan de andere vragen
achter de hand houden.
Een pedagogisch begeleider filmt gedurende 10 minuten een specifieke en concrete situatie.
Bijv. een eet- of verzorgingsmoment en bespreekt dit in een team of lerend netwerk. Om de
bespreking voor te bereiden maakt ze een selectie uit de vragen om het gesprek op gang te
brengen. Het fragment wordt besproken via enkele vragen die de 6 dimensies bevatten (bron
anoniem).

Onze opvang is een inclusieve opvang. Kinderen met en zonder een beperking worden er
samen opgevangen. Dimensie 5 van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument kan niet
kritiekloos toegepast worden voor alle aanwezige kinderen: wat betekent het om een rijke
omgeving te creëren voor alle kinderen? Sommige van onze kinderen vragen een prikkelarme
ruimte. Hoe combineren we dat met een rijk aanbod aan vrij beschikbare materialen? Hoe
zorgen we voor boeiende activiteiten waar kinderen met en zonder beperking evenveel
plezier en uitdaging uit halen? Het zijn vragen waar we dagelijks mee bezig zijn (bron
anoniem).
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Benut de structuur in het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument: bij de vragen is op 3 manieren
structuur ingebracht. Dit helpt om een selectie te maken.
o Er zijn vragen per cluster (bijv. Dimensie 3, p. 7 ‘Positieve relaties’ in de paarse
balk).
o Per cluster zijn er een aantal indicatoren in het vet en in kleur (bijv. Dimensie 3,
p. 7 ‘Verbondenheid met anderen’. Deze indicatoren vormen ook de structuur
van het inspectie-instrument.).
o Per indicator zijn er een aantal vragen. Enkele hoofdvragen in het vet (bijv.
Dimensie 3, p. 7 ‘Wat is mijn rol in de groep’).
o Per hoofdvraag zijn er meer gedetailleerde vragen onder gevoegd (in gewoon
lettertype).
Wil je vooraf niet selecteren? Overloop dan eerst de hoofdvragen in het vet. Alleen waar
iets niet duidelijk is, kan je daarna ook de meer specifieke vragen erbij nemen.

Bron: MeMoQ-zelfevaluatie-instrument, dimensie 3

TIP
Per vraag is ruimte voorzien om te noteren, maar ook een teamverslag van de discussie is een
systematische manier om wat besproken is, vast te houden en er verder iets mee te doen.
TIP
De vragen lenen zich uitstekend voor het bespreken van het inspectieverslag: welke
aandachtspunten en tekorten worden daarin geformuleerd? Welke reflectievragen kunnen
hiernaast geplaatst worden om de vaststellingen uit het verslag uit te diepen?
TIP
Heel wat reflectievragen kan je ook los van zelfevaluatie gebruiken, bijv. in een
coachingsgesprek.
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3.3 Hoe kan je reflectie stimuleren?


Concretiseer met doe-opdrachten. Door vragen te koppelen aan de praktijk zien
medewerkers dat er reeds veel gebeurt. Het gaat om vragen en opdrachten zoals bijv. zet
je eens op niveau van je kinderen, lijst eens op welke regels je gedurende de dag uitspreekt,
maak een grondplan waarop je het gebruik van de ruimte door kinderen uittekent, let op
de kinderen in de leeshoek: welke spelvormen ontwikkelen zich hier? Welke kinderen
vinden er hun gading? enz ….



Leg linken met andere dimensies en andere reflectie-opdrachten. De dimensies zijn sterk
met elkaar verweven. Je kan als ondersteuner ook de link leggen met acties die uit vorige
coachings zijn gekomen (om te onderstrepen dat het gaat om integratief werken, dat men
al aan evaluatie van de werking werkt,…).
“Als er een idee komt om iets te veranderen aan een leefgroep vraag ik als (Pedagogisch
ondersteuner) waarom ze dat gaan aanpassen. Als het niet komt vanuit het kindperspectief,
leg ik de link naar de dimensies welbevinden en betrokkenheid en raad hen aan daar te
beginnen en te achterhalen wat hun kinderen boeit en op basis van deze vaststellingen hun
aanpassingen te doen (Pedagogisch ondersteuner, Knisper CEGO).”

“Tijdens een spel met stellingen rond opvoeding bij een lerend netwerk wordt elke stelling
ook gekaderd vanuit de dimensies van MeMoQ. Ook dat helpt om vertrouwd te geraken met
de terminologie van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument (Pedagogisch ondersteuner,
Knisper CEGO).”

“Ik heb eerst de structuur van het zelfevaluatie-instrument uitgelegd. Bij de eerste stap
kunnen de vragen helpen om te reflecteren over de eigen werking. We vertrekken bijv. van
een aantal activiteiten die ze gedaan hebben en zijn in de dimensies gaan kijken waar dit bij
past. Op die manier ziet men dat er voor een aantal stellingen hoog gescoord wordt door de
manier waarop men al bezig is. Bovendien geef je op deze manier ook aan dat er verbanden
zijn tussen de verschillende dimensies. Ik geef een voorbeeld: Veel peuters zijn enorm
geïnteresseerd in al wat met dieren te maken heeft (hoge betrokkenheid). Als op een dag een
circus neerstrijkt in het dorp beslist de verantwoordelijke om met de buggy met een groepje
peuters naar het circus te gaan (dimensie 5 – extra aanbod). Ze haalt de kameelknuffel uit
de knuffelbak (want ze had gezien dat er een kameel bij het circus was) en deze gaat mee als
mascotte. Er wordt onderweg verteld over dieren (dimensie 4- taalondersteuning) en eens
aangekomen delen de begeleiders het enthousiasme van de kinderen (dimensie 4 – actiefstimulerende begeleiding). Er worden foto’s genomen en eens terug in de opvang wordt er
samen (dimensie 3 – positieve relaties) nog verteld over de uitstap met het fotoboekje dat
gemaakt werd (dimensie 4 – taalondersteuning) (Pedagogisch ondersteuner, Knisper
CEGO).”
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TIP:
Als je aan de slag gaat met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument in een lerend netwerk, koppel
hier dan een opdracht aan. Zo ‘dwing’ je deelnemers om actief aan de slag te gaan met het
instrument en wordt het ook effectief gebruikt. In participatieve groepen kan je de deelnemers
zelf vragen om voor zichzelf een opdracht te formuleren. Zo kan je vanuit een volgende
netwerkbijeenkomst op basis van concrete ervaringen terugkomen op wat men in de praktijk
gedaan heeft: ‘Wat heb je met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument gedaan? Vanwaar deze
actie? Wat lukte wel/niet?’
TIP:
Meer weten over lerende netwerken? Ga naar http://www.gezinsopvanginfo.be/lerendenetwerken.html
 Raadpleeg er de leidraad lerende netwerken
(http://www.gezinsopvanginfo.be/uploads/1/3/5/4/13542810/leidraad_lerendenetwerkenv
olledig_april2013.pdf)
 Lees het artikel ‘Een lerend netwerk opstarten bij onthaalouders’
http://www.gezinsopvanginfo.be/uploads/1/3/5/4/13542810/tvw_3305__lerend_netwerk_bij_onthaalouders_april2013.pdf
 Lees het KIDDO-artikel: “Leren door ervaringen te delen. Netwerken voor onthaal- en
gastouders”
http://www.weebly.com/uploads/1/3/5/4/13542810/declercq_2013_kiddo_2013_n7_lerend
enetwerken.pdf
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3.4 Gebruik van observaties om data te verzamelen
Observeren is vaak een krachtige manier om in de praktijk aan de slag te gaan. Video-opnames
werken vaak gemakkelijker bij kinderbegeleiders dan real life observaties of geschreven
documentatie. En je kan al eens terugspoelen of op pauze drukken. Op meerdere momenten
observeren is in veel gevallen aangewezen om een correcter beeld te krijgen. Wat meermaals
observeren betekent, is uiteraard afhankelijk van de eigen werksituatie. Zelf zijn we ervan
overtuigd dat vier momenten van 15 minuten al heel wat info opleveren en een vrij correct beeld
van de dagelijkse realiteit geven.
Je kan observatie inzetten voor diverse doeleinden:


Je wil een algemene inschatting van de kwaliteit maken
o Observeer meermaals in een korte periode (bijv. 2 weken) op de meest typerende of
‘beste’ momenten in de leefgroep. In veel groepen is dit tussen 9u00 en 10u30. Dan zijn
er vaak de meeste kansen om optimaal met kinderen om te gaan. Observatie op die
momenten is dus een weerspiegeling van wat je zelf de ‘topmomenten qua
pedagogische kwaliteit’ beschouwd. Het is aan te raden bij de kennismaking met het
MeMoQ-zelfevaluatie-instrument met dergelijke momenten te beginnen. De kans dat
er heel wat sterktes te benoemen vallen is dan groter. Het bewust benoemen van die
sterktes is enorm krachtig om met ‘goesting’ aan verandering te werken.
o Het is aan te raden minimaal twee keer dezelfde leefgroep te observeren. Nog meer
momenten observeren levert uiteraard meer info op.
o Als je een algemeen beeld van de emotionele en educatieve ondersteuning wil krijgen,
raden we aan om naast een spelmoment (bijv. een activiteit tussen 9u00 en 10u30) ook
minimaal een keer een eetmoment te observeren.



Je wil een inschatting maken van een specifiek moment
o Observeer meermaals in een korte periode (bijv. 2 weken) dit specifiek moment (bijv.
aankomst, eetmoment, opruimmoment,…). Gefocust één moment observeren levert
ook heel wat info op.
o Dit zijn vaak momenten waar je zelf het gevoel van hebt dat ze zwakker zijn voor wat
de pedagogische kwaliteit betreft. Het is aan te raden dit pas na enkele keren werken
met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument te doen. Het vraagt ook een veilige
teamsfeer. Immers, die specifieke momenten kies je niet zomaar… je wil het ook op
die (vaak atypische) momenten nog beter doen.

Hoe voer je de observatie uit?
Hou je tijdens de observatie zoveel mogelijk op de achtergrond. Wees zo ‘onzichtbaar’
mogelijk. Daarom ga je als observator niet mee aan tafel of in de kring zitten,… Stel je daarbij
‘weinig uitnodigend, niet erg toegankelijk’ op. Het helpt om zelf geen oogcontact met kinderen
te zoeken, je niet te duidelijk op kindniveau te plaatsen,… Vermijd zoveel mogelijk om in
interactie te gaan met kinderen of volwassenen. Wees beleefd, maar blok communicatie zoveel
mogelijk af. Grijp niet in, tenzij de situatie onveilig is voor kinderen. Zorg ervoor dat je een goed
zicht hebt op datgene wat er zich afspeelt, dat je de interacties tussen kinderen en
kinderbegeleiders en kinderen onderling goed kan verstaan,… Dit geldt ook als je videoopnames maakt. Wat er gezegd wordt is belangrijk. Een goede geluidsopname is dan ook
onmisbaar.
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Wie voert de observatie uit?
 De verantwoordelijke of pedagogisch ondersteuner: dit is vaak het meest praktisch, want
ze kunnen zich kind-vrij maken. Dit vraagt een goede vertrouwensrelatie tussen begeleider
en coach/verantwoordelijke.


Collega’s van een andere groep: dit is vaak leerrijk en krachtig. Het is op te vatten als een
vorm van co-teaching. Feedback van collega’s komt vaak het best binnen. Dit vraagt wel
een goede vertrouwensrelatie tussen collega’s.



Je observeert jezelf, bijv. via video-interactie methodiek en bespreekt dit achteraf. Filmen
en samen met een coach of collega achteraf de beelden bekijken is vaak erg krachtig.
Een Dienst voor onthaalgezinnen bespreekt reeds enkele jaren video-observaties van
kinderen met onthaalouders. De focus ligt dan op welbevinden (dimensie 1) en betrokkenheid
(dimensie 2). Enkele aandachtspunten bij de bespreking zijn belangrijk:


Objectief observeren en bij het moment blijven is niet eenvoudig. Vaak geeft men een
score op basis van hoe men het kind kent en minder op basis van de videobeelden op
zich. Als coach moet je verdiepende vragen stellen en begeleiders oriënteren op de
beelden zelf en wat daarop te zien is (om interpretaties te vermijden).



Bij een bespreking van dimensie 1 of 2 moet je erover waken dat welbevinden en
betrokkenheid niet herleid worden tot eigenschappen van kinderen. Kind-kenmerken
spelen uiteraard een rol, maar tegelijk heeft de begeleider, andere kinderen en de
omgeving een onmiskenbare rol in hoe kinderen zich voelen (Welbevinden) en hoe intens
ze bezig kunnen zijn (Betrokkenheid). Als coach moet je telkens weer de focus ook
daarop leggen: Hoe zou je het welbevinden kunnen verhogen? Wat kan je hier zelf voor
doen? Wat heb je zelf in handen?



Bespreking van videobeelden is intensief (maar leerrijk). Gemiddeld worden op 2 uur tijd
vijf kinderen besproken (Dienstverantwoordelijke, vzw Ballonneke).
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3.5 Video-interactiebegeleiding (VIB)4
Video-interactie begeleiding is een zeer specifieke en vaak erg effectieve vorm van observatie
en coaching. Het wordt ingezet in professionele werksituaties om de interactie
tussen kinderbegeleiders en kinderen te verbeteren. Het is dus een ideale methodiek om te
werken aan dimensie 3 en 4 (emotionele en educatieve ondersteuning). Er worden korte videoopnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen begeleiders en kind(eren). Het analyseren
en bespreken van video-opnames helpt om de grote variatie aan behoeften en noden van
kinderen te herkennen en er een passend antwoord op te geven. Door in de video-opnames te
focussen op de mooiste momenten krijg je hierbij veel gedaan (door de momenten te bespreken
waarbij begeleiders heel expressief zijn, veel affectie tonen,… zien ze dat kinderen veel meer
reageren door naar hen te kijken, te lachen, een gebaar te maken of iets te zeggen).

“Wij werken vaak met VIB. Het is een
veilige methodiek om begeleiders te
coachen, omdat VIB vertrekt vanuit de
kinderen. Samen met een begeleider kijk
je naar initiatieven die de kinderen in de
groep nemen, hoe klein ook. En naar de
reacties van de begeleider. Je beschrijft de
positieve interactie-elementen. Bij VIB
neemt de begeleider in beeld steeds als
eerste het woord. Zij beschrijft wat ze ziet,
Bron: ‘Opgroeien in Brussel’, VGC
wat ze doet, wat de kinderen doen… Er
zijn geen foute antwoorden. We
analyseren de beelden stap voor stap. Hierdoor ziet de begeleider details waar ze zich in de
leefgroep vaak niet bewust van is. Zo had één van mijn gecoachte begeleiders vragen over
een nieuw kindje in haar groep. Zij vond het meisje zeer passief en vond het
daarom moeilijk om contact met haar te maken. In de beelden zag ze dat het meisje wel
initiatieven nam, maar zeer klein, bv. door te lachen, te knikken, haar hand uit te steken.
Na het zien van de beelden zei de begeleider dat ze voortaan veel meer aandacht zou
besteden aan de kleine initiatieven van stille kinderen, zodat ze ook met hen gemakkelijker
contact kan maken. (Pedagogisch ondersteuner, ‘Opgroeien in Brussel’, VGC)”

TIP:
Hoe start je als coach met video-coaching?
Klasse legt het stap voor stap uit met een video en een handleiding. De handleiding kwam tot
stand dankzij het onderzoek “verBEELDing” aan de Artevelde Hogeschool.
Zie: www.klasse.be/124753/coaching-videocoaching-leraren-camera-klas/

4

www.steunpunt-vht-vib.be of https://www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/home/ . De webstek verbeelding bevat heel wat
praktische tips en getuigenissen van kinderbegeleiders. Zie ook Schepers, W. (2017). Het kind centraal. De opbrengsten van videointeractiebegeleiding. In Kiddo, Jg 18 (4), p. 32-34.
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3.6 Data verzameling door een combinatie van methodieken
Vaak kom je meer te weten door verschillende methodes te combineren. Triangulatie (sjiek
woord hé!) noemt men dat. Het is het analyseren van een situatie vanuit verschillende
invalshoeken,
bijvoorbeeld
door
gebruik
te
maken
van
verschillende
dataverzamelingstechnieken. Verschillende methodieken zullen verschillende medewerkers
ook beter liggen en je krijgt vaak een scherper beeld op je eigen situatie.

‘Opgroeien in Brussel’, VGC zal in het najaar van
2018
een
handig
instrument
aanbieden
‘MeMoQSnaX’. Ze maken de inhoud van het
MeMoQ-zelfevaluatie-instrument behapbaar door
per indicator uit het zelfevaluatie-instrument vier
onderdelen uit te werken: doe-opdrachten,
waarnemingen of besprekingen van een concrete
ervaring, denkvragen (waarbij je vertrekt van theorie)
en toepassingen (bijv. via een checklist). Op de
achterzijde van de fiche staat telkens bijkomende
informatie.

Bron: ‘Opgroeien in Brussel’, VGC
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4 Tot conclusies komen
In de praktijk loopt dataverzameling en tot conclusies vaak door elkaar. Er worden al heel wat
besluiten getrokken wanneer data verzameld worden. Tijdens de bespreking van de dimensies
zien medewerkers vaak al acties die ze willen aanpakken. Dat is prettig. Je kan dan meteen aan
de slag. Wil je toch nog grondiger bespreken en uitdiepen, helpen de volgende suggesties je
verder op weg.


Vat de gegevens uit je dataverzameling samen voor een bespreking. Maak het concreet en
hou het kort. Hiervoor kan je de balans gebruiken bij stap 2 in het MeMoQ-zelfevaluatieinstrument. De balans laat toe te vertrekken vanuit de sterktes en van hieruit acties op te
bouwen.
“Als conclusie maakt iedereen individueel een overzichtje van sterktes en werkpunten.
Nadien benoemt iedereen binnen het team elkaars sterktes (“Wat zie ik jou doen wat echt
sterk is”) en noteert dit op een post-it. Elke medewerker maakt de puzzel van de ontvangen
sterktes en vergelijkt dit met de zelf benoemde sterktes. Komt dit overéén? Zijn er dingen die
iemand anders ziet en jij niet? Iedereen noteert ook voor zichzelf de aandachtspunten. Zijn
er gemeenschappelijke werkpunten? Zijn de punten persoons(talent)gebonden? Wat heb je
nodig om hier iets mee te kunnen doen? Van hieruit kan dan stap 3, het actieplan gemaakt
worden (Pedagoog, Partena Kinderopvang).”



Ook de tienpuntenschaal helpt om tot goede conclusies en acties te komen. Die schaal
leent zich bovendien zeer goed om oplossingsgericht te coachen. Hoe dat concreet
gebeurt, lees je in Bijlage 1.



Zoek naar situaties waar je impact ervaren hebt (je succeservaringen) en breid die uit
“We hadden hier een jongen met kernautisme. Dat was zo erg dat zelfs de grootouders niet
bij hem op bezoek komen omdat dat hem overstuur maakte. In de opvang was het
aanvankelijk ook niet gemakkelijk. Hij had de neiging om vaak erg hard aan andere kinderen
hun haren te trekken. Op een gegeven moment wilde hij dat bij Sofie ook doen. Zij nam rustig
z’n hand en begon te zingen van “handjes draaien,…”. Sindsdien is dat de manier geworden
om ermee om te gaan. Als we zien dat hij aan iemands haren wil gaan trekken, dan is er altijd
wel iemand die start met het lied “handjes draaien”. Dat is een win-win situatie voor kinderen
met en zonder beperking. Ze leren echt voor elkaar zorgen. En het is het effect van de wijze
waarop onze begeleiders met de kinderen omgaan (Verantwoordelijk CIK, Villa Clementina).”



Gebruik een vorm van intervisie om een casus verder uit te diepen en zo tot gefundeerde
conclusies te komen. Denk bijv. aan ervaringsreconstructie of de Wanda-methodiek.



Gebruik de 1-2-4-allen-methodiek. In heel wat teams zijn het steeds dezelfde medewerkers
die het hoge woord voeren. Om iedereen zijn stem te horen kan je daarom deze methodiek
eens proberen. Die werkt als volgt: stel je vraag (bijv. Wat is de belangrijkste conclusie die
we uit onze zelfevaluatie halen?). Geef ieder individueel één minuut tijd om z’n gedachten
daarover te laten gaan, vervolgens wordt er in tweetallen uitgewisseld. In een derde stap
worden twee duo’s bij elkaar gezet en tot slot worden de 3 belangrijkste conclusies in team
besproken en in actie omgezet.
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Gebruik beeldspraak of een metafoor om tot conclusies te komen. Die beelden kan je ook
letterlijk aanwezig stellen tijdens het overleg. Bijv. Bij een bespreking kan je verschillende
snoepjes aanbieden en vragen ‘wat er blijft plakken’, ‘waar je smoelen van trekt’, ‘waar je
nog even op wil sjieken’,…. Ook het beeld van een auto biedt heel wat mogelijkheden (wat
nemen we mee in de koffer, wat moet verder belicht worden, wat laten we achter op de
parking,…).
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5 Tot actiepunten komen
Het doel van zelfevaluatie is te komen tot optimalisering van de praktijk. Goed gekozen acties
vormen het sluitstuk van zelfevaluatie. Het is een selectie uit de mogelijke initiatieven die je kan
nemen, om het haalbaar voor jezelf te houden.
TIP
Om tot gedragen acties te komen benut je best ook data uit andere bronnen zoals de
ouderbevraging, de analyse van klachten,…. Dit verhoogt de kans dat de geplande acties ook
uitgevoerd zullen worden.
TIP
Volg tussentijds je actieplannen op en garandeer dat goede praktijken geborgen en gevierd
worden. Dit vraagt systematische opvolging. Zo vermijd je dat je hervalt in de ‘oude’ manier
van werken.
TIP
Vertrekken vanuit welbevinden en betrokkenheid van kinderen (dimensie 1 en 2), maakt het
vaak ook makkelijker om vervolgens naar dimensie 3 en 4 (emotionele en educatieve
ondersteuning) te gaan (-> het ondersteunt de boodschap dat je het uiteindelijk doet voor de
kinderen)5.

5.1 Hoe doe je acties leven in een team?


Maak acties visueel. Door acties om te zetten in een beeld of collage worden medewerkers
dagelijks met de actiepunten geconfronteerd, door brainstormflappen in de ruimte op te
hangen waarop iedereen zijn ideeën kan schrijven van bijv. wat hij/zij vindt dat er zeker in
een poppenhoek thuishoort gaat dit meer leven, ….



Gebruik steekkaarten, actiefiches,… en breid keuzemogelijkheden voor acties uit. Het
zorgt dat je kan verder bouwen op acties uit het verleden en niet steeds opnieuw ‘het water’
moet uitvinden.



Gebruik beelden, quotes en slogans. Het ‘bond zonder naam’ gevoel kan wel hoog zijn bij
een stelling zoals bijv. ‘Praat met mij, dat maakt mij blij’ maar het is tegelijk een duidelijke
reminder die met een kwinkslag gezegd kan worden als een bepaald moment zonder enige
interactie aangepakt wordt. Het vraagt wel de nodige zorg en vernieuwing. Anders worden
zo’n beelden en quotes na verloop van tijd ook weer een deel van het decor. Je kan bijv.
werken met maandthema’s om gericht aan een deelaspect te werken.

5 Ook Cesmoo (Albert Janssens, MISC) bouwt zijn trajecten zo op. Hij start met de focus te leggen op welbevinden en betrokkenheid

van kinderen om vandaaruit de relatie te leggen met kwaliteitsvolle interacties via MISC, waarbij zowel op affect (= dimensie 3,
emotionele ondersteuning) als mediatie (= dimensie 4, educatieve ondersteuning) ingezoomd wordt.
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Waardeer de talenten in je medewerkers, door regelmatig te benoemen en te waarderen
wat mensen goed doen, doe je ze daarin nog verder groeien. Een compliment geeft
energie! Positieve feedback versterkt motivatie.
“Een vast item op ons teamoverleg is elkaar een pluim geven of gouden pijlen naar elkaar
gooien. Ook hebben we een prullenbak om zaken weg te gooien die we niet meer gaan doen,
of anders willen aanpakken (Pedagoog, Partena Kinderopvang).”



Documenteer: foto’s trekken, daar nota’s aan toevoegen, die foto’s een plaats geven in de
ruimte, korte filmpjes,… ze houden de acties levend. Door de beelden te delen met de
gezinnen (bijv. via een tablet aan de deur, waarbij de foto’s in een loop telkens opnieuw
gepresenteerd worden) of andere kinderdagverblijven wordt je ook telkens weer
gedwongen uit te leggen wat en waarom je de dingen doet.
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6 Verdere vragen


Welk tijdspad hanteer ik voor zelfevaluatie?

Regelgevend wordt vijfjaarlijkse evaluatie van je werking gevraagd. Evaluatie van je
pedagogisch beleid en je beleid ten aanzien van ouders maakt daar een belangrijk deel vanuit.
In de loop van de vijf jaar de zes dimensies gespreid evalueren is dan ook aangeraden.
Een voorziening plant het als volgt: jaarlijks observaties van welbevinden en betrokkenheid
(Dimensie 1 en Dimensie 2) in combinatie met één andere dimensie. Zo wordt evaluatie
gespreid over vier jaar. Daarnaast kan een specifieke dimensie ook ad hoc aan bod komen
na controle door zorginspectie.



Is het werken met scores noodzakelijk?

Nee. Dit is niet noodzakelijk: de stellingen gebruiken een vierpuntenschaal, in stap 2 is er sprake
van een tienpuntenschaal, welbevinden en betrokkenheid worden gescoord op een
vijfpuntenschaal,…. Voor een aantal begeleiders zijn scores iets dat weerstand oproept. Ook
hebben sommigen de neiging om de scores op te tellen. Kwaliteit laat zich echter niet in een
eenvoudige rekensom samenvatten, maar is altijd kwaliteit in een bepaalde context. Dat
betekent ook dat bepaalde scores en stellingen in een bepaalde opvang meer gewicht kunnen
krijgen dan in een andere context.
Dus het gebruik van scores is niet noodzakelijk. In bepaalde teams zorgt het ervoor dat het
reflectie in de weg staat, omdat discussie meer gaat over ‘is dit een score 3 of score 4’ (door
taalgebruik met omschrijvingen als ‘vaak’, altijd, …) en minder over de inhoud van stellingen.
Alternatieven die men gebruikt zijn bijv. een drie- i.p.v. vierpuntenschaal, gebruik van
kleurcodes (groen, oranje, rood) of symbolen (duim omhoog of uitroepteken), gebruik van
kwalitatieve labels zoals laag-midden-hoog of niet goed-matig-goed,…. Het werken met scores
is niet noodzakelijk om werkpunten te detecteren en bespreken.


Waarom dan toch scores gebruiken?

Scores zijn herkenbaar voor iedereen en geven houvast. Het is een vertrekpunt om verdere
duiding bij te geven. Het maakt – hoe je de dingen ziet – concreet (om ev. daarna terug in vraag
te stellen). Het feit dat er aan de scores ook een kwalitatieve duiding vasthangt zorgt ervoor
dat je schalen gemakkelijk kan omvormen en symbolen kan gebruiken of kleuren. Het gaat om
de discussie, reflectie en zelfinschatting en met scores of andere manieren om reliëf te brengen
lukt dit het best. Jezelf een score geven is het vertrekpunt om dit verder in vraag te stellen of te
concretiseren.


Waarom gebruiken de stellingen een vierpuntenschaal?

De vierpuntenschaal heeft bewust geen middenpositie. Het dwingt je om je uit te spreken en je
te situeren aan de positieve of de negatieve kant.


Moet je de vijfpuntenschaal gebruiken bij welbevinden en betrokkenheid?

Nee, helemaal niet. Je kan bij de start ook gewoon zeggen of het geobserveerd niveau laag
(score 1 en 2), matig (score 3) of hoog (score 4 en 5) is. Als je meer vertrouwd bent met de schaal,
zal je allicht ook verkiezen meer genuanceerde uitspraken te doen. Dan kan je de
vijfpuntenschaal gebruiken. In een laatste stap kan je ook de tussenwaarden gebruiken.
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Kan je het scoren van welbevinden en betrokkenheid oefenen?

Zeker. Er bestaan verschillende oefen-DVD’s om het observeren en scoren van welbevinden en
betrokkenheid beter onder de knie te krijgen (zie ‘ Ondersteunende materialen’).


Waarvoor kan je de tienpuntenschaal bij stap 2 gebruiken?

Die schaal leent zich uitstekend om oplossingsgericht te coachen. In bijlage 1 vind je een
uitgewerkt voorbeeld.


Waarom zijn de vragen in het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument er gekomen? Is een
checklist niet handiger?

Kinderen opvoeden is maatwerk en gaat altijd gepaard met waarden. Reflectievragen geven de
boodschap dat je het niet moet afvinken, het gaat niet om ‘in orde zijn’ en de ‘volledigheid’,
maar om het bewust bezig zijn met je pedagogiek: waarom doe je wat je doet? En doe je het
goede? (en dus niet alleen ‘Doe ik het goed?’). Reflectievragen zorgen voor diepgang en brengt
mensen verder. Reflectievragen zorgen voor een meer genuanceerde score op de stellingen.
Vragen helpen om tot meer inzicht te komen. Je kan er jaren mee aan de slag. Met een checklist
loop je het risico dat een technische aanpak gepromoot wordt.


Hoe ga je om met weerstand? Hoe kan ik mijn medewerkers overtuigen om de
verschillende boekjes te ‘doorworstelen’?

Heel wat van de suggesties in deze bundel geven hetzelfde advies: start klein, reduceer, maak
van een berg vele kleine heuveltjes. Waardeer en vertrek van wat er al gebeurt in de
voorziening.
“Mensen hebben vaak het idee dat ze alle boekjes (= de zes dimensies) moeten invullen. Dit
is een fout beeld. Veel van wat in de boekjes staat, doen ze al. Het MeMoQ-zelfevaluatieinstrument is niet nieuw. De inhoud komt ook overeen met Ziko, maar zit in een nieuw jasje.
De zorginspectie gebruikt dezelfde opbouw. Het grote voordeel om te werken met dit nieuwe
instrument is dat je je nog beter kan voorbereiden op een bezoek van de zorginspectie, of
gemakkelijk aan de slag kan met werkpunten van het verslag na inspectie (Pedagogisch
ondersteuner, Knisper CEGO vzw).”
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En nog wat vragen die ondersteuners zich stellen waar geen pasklaar antwoord voor is
(… en dus ideaal om in een lerend netwerk verder te verkennen)












Hoe ga je om met een team van kinderbegeleiders dat zichzelf veel te positief (of negatief)
evalueert op basis van de reflectievragen? Hoe kan je dit als ondersteuner of
verantwoordelijke nuanceren en bijsturen? Hoe begeleid je zo’n individueel
ontwikkelingsproces?
Hoe begeleid je kinderopvanglocaties om een goede hulpvraag te stellen aan jou als
ondersteuner i.p.v. de algemene vraag ‘Kom eens ondersteunen rond het MeMoQzelfevaluatie-instrument’?
Wat als je team niet de dimensie kiest die je zelf zou willen behandelen als coach of
verantwoordelijke? (bijv. Dimensie 6 wordt vaak niet spontaan gekozen)
Wat als een bespreking met reflectievragen uitmondt in een klaagzang en een negatieve
sfeer installeert? Hoe krijg je dit terug omgevormd?
Wanneer beschouw je een netwerkavond rond een dimensie als geslaagd?
Wat als er weinig reflectievermogen aanwezig is of de kinderbegeleiders weinig
spraakzaam zijn?
Hoe ga je om met begeleiders die het oneens zijn met de inhoud van het MeMoQzelfevaluatie-instrument of deze afwimpelen als onhaalbaar (bijv. wegens administratieve
last, te veel kinderen om met pedagogische zaken bezig te zijn, enz.)?
Hoe zorg je dat een team aan de slag gaat met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument om te
werken aan kwaliteitsverbetering en niet om in orde te zijn voor zorginspectie?
Wat als een vestigingsverantwoordelijke het werken aan pedagogische kwaliteit overlaat
aan de (externe) pedagogisch ondersteuner en zelf weinig betrokken is? Hoe ga je hiermee
om? Welke positie heeft de verantwoordelijke in het werken aan pedagogische kwaliteit?
…
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7 Enkele praktijkvoorbeelden


Een pedagogisch ondersteuner:
“Eerst geef ik een introductie aan leidinggevende en/of het hele team van een voorziening
tijdens ‘kind-vrije uren’ (bijv. tussen 12 en 14 uur). Ik overloop dan de inhoudstafel en kader
het instrument (Wat doe je al rond zelfevaluatie? Wat is de relatie met Ziko of Kwapoi?
Welke linken zijn er met het kwaliteitshandboek,…). Vervolgens gaan we in gesprek en
verkennen we de dimensies. Daarna geef ik de voorziening twee weken de tijd om het
instrument zelfstandig door te nemen, een dimensie uit te kiezen en ermee aan de slag te
gaan. Bij onduidelijkheden kan men bij het volgende contactmoment dit verder
uitklaren.”



Een pedagogisch ondersteuner:
“Ik heb een intro gegeven in een intervisietraject/lerend netwerk met 5
kinderdagverblijven die zich profileren als inclusieve opvang (tweemaandelijks zit men
met de verantwoordelijke van de 5 KDV’s samen). Het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument
is daar algemeen voorgesteld. Ieder KDV dat er daarna effectief mee aan de slag wilde
kreeg vervolgens een coaching ter plaatste waar individueel de formulierenset
doorgenomen werd met de verantwoordelijke. Een coaching kan ook bestaan uit het
uitvoeren en bespreken van observaties in een kinderdagverblijf.”



Een pedagogisch ondersteuner:
“Soms vergt het als pedagogisch ondersteuner al een lange weg vooraleer je bij
onthaalouders mag langskomen op het moment dat er kinderen aanwezig en wakker zijn.
De introductie van het instrument is dan niet aan de orde. Eerst moet er een basisgevoel
van veiligheid en vertrouwen zijn. De intro van het instrument kan dan (voorzichtig) aan
de hand van enkele introducerende vragen (bijv. Wat is uw talent?) gebeuren om van
hieruit de inhoud van het instrument te behandelen (los van de structuur zoals vervat in
de formulierenset). Sterktes van onthaalouders krijg je naar boven via vragen zoals: “Wat
doe je graag met kinderen? Waar ben je graag mee bezig? Waar kan je je ei in kwijt? Waar
ben je fier op?...” Dat soort vragen lokt reflectie uit en tegelijk ben je met zelfevaluatie
bezig.”



Een verantwoordelijke:
“Ik heb in het eigen kinderdagverblijf gedurende een voormiddag een observatie
uitgevoerd van de eerste vier dimensies en dit vervolgens op een teammoment (2 uur over
de middag) besproken. Dimensie 5 is niet geobserveerd, maar ook niet echt nodig als je
de groep kent (je kan dat ook achteraf reconstrueren).”



Een verantwoordelijke:
“Ik observeer met de stellingen en geef scores. De medewerkers scoren zich op basis van
reflectievragen. Vervolgens wordt telkens één concreet actiepunt geformuleerd (bijv.
aanbieden van meer activiteiten in een babygroep, aanbieden van extra materialen op
basis van de noden en interesses van kinderen,… ).”
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Een verantwoordelijke:
“Ik heb net pedagogische inspectie gehad. De dimensies welbevinden, betrokkenheid en
emotionele ondersteuning werden bekeken. We waren al opgestart met het werken met
het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument. Door een observatie van het welbevinden en de
betrokkenheid van de kinderen waren we tot vaststellingen gekomen die geleid hebben
tot een aanpassing van de manier van spelmateriaal aanbieden. Bij een individuele
begeleiding met een pedagogisch ondersteuner werd ook de link gelegd met een
opmerking van eerdere inspectiebezoeken i.v.m. de inrichting van de ruimte. Vervolgens
hebben we de dimensie omgeving doorgenomen en de motivatie gevonden om de
inrichting van hun ruimte grondig aan te pakken. Het gevolg is dat we bij het recente
inspectiebezoek lovende commentaren kregen. We ervaren het werken met het
instrument als zeer zinvol. Het maakt je alert en zorgt ervoor dat je werking beter wordt
en dat voel je aan de kinderen.”
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8 Ondersteunende materialen
8.1 Achtergrondartikels








Declercq, B. & Hulpia, H. (2015). Eindelijk een pedagogisch raamwerk: Kinderopvang voor
baby's en peuters in Vlaanderen krijgt een kwaliteitskader. In Kiddo, Jg 15 (1), p. 20-22.
Declercq, B. & Janssen, J. (2016). Ervaringsgebieden: wat vertelt het pedagogische
raamwerk daarover? In Kiddo, Jg 16 (1), p. 20-22.
Declercq, B. & Hulpia, H. (2017). De pedagogische kwaliteit in kaart gebracht. In Kiddo, Jg
18 (4), p. 10-13.
Declercq, B. & Daems, M. (2017). Kinderopvang in Vlaanderen. Veel redenen om fier te zijn.
Download via http://sociaal.net/opinie/kinderopvang-in-vlaanderen/
Janssen, J.. & Hulpia, H. (2017). En wat vinden ouders nu? In Kiddo, Jg 18 (5), p. 32-33.
Declercq, B. & Janssen, J. (2018). Kijken naar kwaliteit. Het MeMoQ zelfevaluatieinstrument. In Kiddo, Jg 19 (1), p. 14-17.
De Vuyst, L (2018). De school begint in de crèche. MeMoQ helpt kinderbegeleiders bij
leermomenten. In Weliswaar, 24 (1), p. 16-17. Download via https://www.weliswaar.be/deschool-begint-de-cr%C3%A8che

8.2 Ondersteunende materialen per dimensie















DECET (2004). DVD: Wiegelied voor Hamza. Gent: VBJK.
ECCE AMA! (onbekend).DVD: Childcare stories. Ouders over opvoeden, werk en
kinderopvang. Gent: VBJK.
Francois, S. & M. Verhelst (2008). Peuterprikkels - Activiteiten om taal te stimuleren vanaf de
peuterleeftijd. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs
Laevers, F., Silkens, K., Buyse, E., Daems, M., De Bruyckere, G., & Declercq, B. (2013).
Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang. Basisboek. Averbode: CEGO
Publishers.
Laevers, F., Declercq, B., Marin, C., Moons, J. & Stanton, F.(2010). Observing involvement.
The Leuven - Kent Partnership [Early Years Foundation Stage]: a video-training pack.
Averbode: Cego Publishers.
Laevers, et al. (2009). ZiKo. Update checklist aanpakfactoren. Brussel: Kind & Gezin.
Laevers, F., Debruyckere, G., Silkens, K., & Snoeck, G. (2005). Welbevinden en betrokkenheid
observeren bij baby’s en peuters [een video-training pakket]. Averbode: Cego Publishers.
Laevers, et al. (2005). ZiKo. Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van
kinderen in de opvang. Brussel: Kind & Gezin.
Moons, C., M. Verhelst, J. Loman & L. Verheyden (2011). Tatertaal - Taalstimulering bij
baby's en peuters. Leuven: Provincie Vlaams Brabant.
Rutgeerts, E. & Vervaet, V. (2016). Kinderopvang en ouders. Partners in opvoeding.
Averbode: Cego Publishers.
VBJK & VGC (onbekend). DVD: Het verhaal van taal. Uitdagend Nederlands in een meertalige
omgeving. Gent: VBJK.
VBJK & VGC (onbekend). Handleiding: Het verhaal van taal. Uitdagend Nederlands in een
meertalige omgeving. Gent: VBJK, download via
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https://vbjk.be/files/attachments/.753/film_Het_verhaal_van_taal_handleiding.pdf
 VCOK, VVSG en Diverscity (2015). Kwaliteit troef: Cahier reeks Kinderopvang. Brussel:
Politeia.
 VGC (Najaar 2018). MeMoQSnaX. Brussel: VGC.
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9 Bijlagen
Bijlage 1: Oplossingsgericht coachen “Een welverdiende zeven”

1. Basisstappen bij het stellen van de schaalvraag
Het stellen van de schaalvraag verloopt vaak via een aantal basisstappen. Deze basisstappen
bestaan uit een aantal vragen die op een nieuwsgierige, onderzoekende en aanmoedigende
manier worden gesteld. Hieronder worden deze basisstappen uitgelegd.
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Het gebruik van schalen in groepen
Schaalvragen zijn niet alleen goed bruikbaar in coachingsgesprekken maar ook in het werken
met groepen. Hieronder staan twee voorbeelden van het gebruik van schaalvragen in groepen.
Groepsschaalvraag:
Hieronder staat een fragment uit een teamsessie tussen een oplossingsgerichte teamcoach
(TC) en een team (bron: Paden naar oplossingen; Visser en Schlundt Bodien, 2009). De coach
was gevraagd om de teamleden (TL) enkele keren te begeleiden om de samenwerking in het
team te helpen verbeteren en maakt gebruik van de schaalvraag.
• TC: Ik zou jullie graag eens willen vragen of het team, wat jullie betreft, al precies is zoals je
zou willen dat het is?
• Allen: (Gelach) Nee!
• TC: (Lachend) Geen probleem! Het zou ook de eerste keer zijn dat ik zou meemaken dat het
in een team al precies zo gaat als iedereen wenst. Oke, ik wil dan graag eens verkennen waar
het team al staat. Stel je eens een schaal voor van 0 tot 10 waarbij 10 staat voor de situatie
waarin het al helemaal gaat zoals je wenst en 0 voor de situatie waarin nog niets gaat zoals je
wenst. Wil je eens voor je zelf op de kleine briefjes die ik heb uitgedeeld opschrijven waar jij
vindt dat het team staat?
De teamleden geven hun score door. De teamcoach vraagt hun in duo’s een voorbeeld te
noemen van een voldoening schenkend moment in het team. Ondertussen rekent de
teamcoach de gemiddelde score uit. Na enkele minuten neemt de teamcoach het woord weer.
TC: Bedankt voor jullie scores. Ik heb berekend dat de gemiddelde score voor het team een 6
is. Het is dus nog niet zoals jullie willen dat het wordt maar jullie zijn zeker goed op weg naar
die situatie. Hoe is het jullie al gelukt om nu op die 6 uit te komen?
• TL 1: …. We gaan er allemaal echt wel voor. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we hier nu
allemaal zo zitten en allemaal serieus meedoen.
• TC: Inderdaad, dat merk ik. Wat heeft nog meer geholpen om op die zes te komen?
• TL 2: We zijn er allemaal wel een beetje aan toe om de problemen uit het verleden nu achter
ons te laten en vooruit te gaan kijken.
• TC: Dat klinkt prima. Wat nog meer?
• TL 3: Als het er echt op aankomt dan zorgen we dat we ons werk als team goed doen.
De teamcoach vraagt nog een minuut of 10 door en stelt dan een ander type vraag.
• TC: Het team staat nu op een zes, he? Stel je eens voor dat het team de volgende keer dat we
elkaar zien op een 7 staat. Wat zou er dan anders en beter zijn in het team?
• TL 2: Dan luisteren we beter naar elkaar. Als iemand iets zegt in het teamoverleg dan krijgt hij
de ruimte en wordt hij serieus genomen.
• TC: Prima, en wat nog meer?
• TL 4: We komen op tijd op het overleg. Allemaal op tijd.
• TC: Ik kan me voorstellen dat dat goed is. Wat nog meer?
• TL 1: We ondersteunen elkaar beter als we zien dat een collega het erg druk heeft. We
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springen eerder voor elkaar in.
Het gesprek gaat door. Een uur lang stelt de coach allerlei vragen bij onderdelen van
schaalvraag. Naast de vragen die hij al in het voorbeeld stelde, vraagt hij ook nog naar
voorbeelden van situaties waarin het team eens hoger dan op de 6 stond. Ook vraagt hij, tegen
het einde van de sessie, aan ieder teamlid om voor zichzelf te bedenken wat zij de komende
week kunnen doen om er aan bij te dragen dat het team een stapje vooruit op de schaal zet.
Aan het eind van de sessie is de sfeer positief. De teamleden vonden de sessie prettig en nuttig.
Schaalwandelen:
U vraagt de deelnemers in de groep om zich voor te stellen dat de ene kant van de kamer/zaal
de nul vertegenwoordigt en de andere kant de tien. Dan vraagt u hen om zich hun huidige
positie op de schaal voor te stellen als N, en u vraagt hen om op positie N (een denkbeeldige lijn
halverwege de zaal) te komen staan. Vervolgens vraagt u hen om voor zichzelf te bedenken hoe
het hen al is gelukt om te komen van 0 tot N. Dan vraagt u hen zich om te draaien en te vertellen
wat zij zien als ze naar positie 10 kijken. Vervolgens nodigt u hen uit om even op positie 10 te
komen staan en om in gedachten te visualiseren hoe het zou zijn om op positie 10 te zijn en wat
dan mogelijk zou zijn. Dan stappen de deelnemers weer terug naar positie N en u vraagt hen
zich voor te stellen hoe een klein stapje vooruit eruit zou kunnen zien. En dan nodigt u hen uit
het stapje te zetten zo gauw ze het bedacht hebben. Er zijn meerdere aantrekkelijke kanten
aan schaalwandelen met een groep. Ten eerste is het zo dat de oefening vaak erg levendig is
en veel enthousiasme en energie opwekt. Ten tweede is de oefening erg flexibel. U kunt hem
in erg veel situaties gebruiken. U kunt hem bijvoorbeeld gebruiken in situaties waarin de
deelnemers individuele doelen hebben. Maar het is ook mogelijk om te werken met een
gemeenschappelijk thema zodat de gebruikte schaal een groepsschaal is (bijvoorbeeld
‘klanttevredenheid’). In dit geval leidt de situatie tot een situatie waarin alle deelnemers kleine
stapjes vooruit bedenken in de richting van dit gemeenschappelijke doel.
Bron:
http://www.nieuwsbrief-nnn.nl/juni2011/11%20Interessante%20Coach%20Methoden%20Uitgelicht.pdf
Aanrader:
Visser, C.F. (2009). Doen wat werkt. Oplossingsgericht werken, coachen en managen. Van Duuren Management, 2e druk.
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Bijlage 2: Observatieschema dimensies via de clusters en indicatoren
D1: WELBEVINDEN








zich thuis voelen
spontaan
open en ontvankelijk
genieten van contacten
innerlijk rustig en ontspannen
zelfvertrouwen, weerbaarheid
levenslust



in voeling met zichzelf

D2: BETROKKENHEID







concentratie, opgeslorpt
geboeid, gemotiveerd
gefascineerd
intense mentale activiteit
exploratiedrang
aan grens van mogelijkheden

D3: EMOTIONELE ONDERSTEUNING
Positieve relaties




verbondenheid met kinderen
respectvolle omgang
relaties ts. kinderen

Sensitief responsieve bgl



gepast reageren op signalen
begeleiden van gedrag



begeleider als veilige basis

D4: EDUCATIEVE ONDERSTEUNING
Actief stimulerende bgl




exploratie stimuleren
aandacht voor kind-perspectief
relaties ts. kinderen bevorderen

Taalondersteuning




mijn taalgebruik
taal bij kinderen uitlokken
taal van kinderen verrijken

D5: OMGEVING
Aanbod aan infrastructuur,
materialen en activiteiten




spelgerichte indeling en inrichting
toegankelijk spelaanbod
een rijk aanbod
extra materialen en activiteiten

Organisatie
personeel

van

tijd



kindvriendelijk dagverloop



inzet van begeleiders

-
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Bijlage 3: Opbouw en structuur van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument

Bron: Declercq, B. & Janssen, J. (2018). Kijken naar kwaliteit. Het MeMoQ zelfevaluatie-instrument. In Kiddo, Jg 19 (1), p.
14-17. (het schema is ontwikkeld in het kader van het VVSG traject ‘werken aan kwaliteit’ i.s.m. Artevelde hogeschool en
CEGO KU Leuven).
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