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Beste organisator,
Samen met elk van jullie hebben we al jaren de nodige aandacht voor de pedagogische kwaliteit in
de kinderopvang. We weten dat kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit langdurige
positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. Dat is wetenschappelijk bewezen. Om
nog verder te investeren in pedagogische kwaliteit, hebben we samen met de sector een
referentiekader ontwikkeld rond wat we nu juist verstaan onder pedagogische kwaliteit en hebben
we bijkomende stappen gezet hoe we dit kunnen meten, monitoren en bevorderen.
Kind en Gezin gaf aan de universiteiten Gent (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale pedagogiek) en
Leuven (ECEGO) de opdracht om instrumenten te ontwikkelen. Dit project heet MeMoQ en
gebeurde in overleg met de kinderopvangsector, Zorginspectie, opleidings- en
vormingsorganisaties, ouders en experten en is nu afgerond.

MEMOQ?
MeMoQ staat voor het meten en het monitoren van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang
van baby’s en peuters.
MeMoQ bestaat uit:


Het pedagogische raamwerk: een visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang van baby’s en
peuters.



De nulmeting met het wetenschappelijk meetinstrument. Deze nulmeting geeft een
beeld van de pedagogische kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang.



Het monitoringsinstrument voor Zorginspectie. Zorginspectie kan hiermee de pedagogische
kwaliteit in de opvang nagaan. Dit instrument is gebaseerd op het wetenschappelijk
instrument.



Het zelfevaluatie-instrument. Met dit instrument kan je in je kinderopvang zelf de
pedagogische kwaliteit bekijken en bevorderen.

DE PEDAGOGISCHE NORM
Vanaf juni 2017 start Zorginspectie met het monitoringsinstrument.
De regelgeving rond de pedagogische norm wordt nog uitgewerkt en wordt verwacht begin 2018.
Tot dan (tussen juni 2017 en begin 2018) ligt de nadruk op het leren kennen en gebruiken van het
monitoringinstrument door alle betrokkenen. Pas als de pedagogische norm regelgevend vastligt,
kan Zorginspectie nagaan of aan de pedagogische norm wordt voldaan.

AAN DE SLAG MET HET ZELFEVALUATIE-INSTRUMENT. HULP NODIG?
Je bent niet verplicht om het zelfevaluatie-instrument te gebruiken, maar met het instrument:


kan je jouw visie op pedagogische kwaliteit concreter krijgen;



kom je beter tegemoet aan wat de regelgeving van je vraagt over het omgaan met
kinderen en gezinnen;



kan je aan de slag gaan met de vaststellingen uit de inspectiebezoeken waar met het
monitoringinstrument naar de pedagogische kwaliteit werd gekeken.

Je kan kiezen met welke dimensie je start en je moet zeker niet alle dimensies tegelijkertijd
evalueren.
In het najaar organiseren we workshops voor wie graag aan de slag wil met het zelfevaluatieinstrument en hierbij wat hulp kan gebruiken. Later volgt meer informatie, we houden je op de
hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Filip Winderickx
Afdelingshoofd kinderopvang

