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Pedagogische norm gaat in vanaf 1 april 2018
Aan organisatoren kinderopvang baby’s en peuters
15 februari 2018

Beste organisator,

Omdat kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit langdurige positieve effecten heeft op de ontwikkeling van
kinderen, deden we al heel wat inspanningen om de pedagogische kwaliteit in de opvang te meten en te
bevorderen.
Samen met de sector, ouders en experten, ontwikkelden we onder de naam MeMoQ een aantal instrumenten die
op elkaar zijn afgestemd:
•

Het pedagogische raamwerk: dit is een visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang;

•

Het wetenschappelijk meetinstrument: dit brengt de pedagogische kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang in
kaart.

•

Het zelfevaluatie-instrument: hiermee bekijkt en bevordert de kinderopvang zelf de pedagogische kwaliteit.

•

Het monitoringsinstrument: hiermee gaat Zorginspectie de pedagogische kwaliteit in de opvang na.

Op 1 april 2018 zetten we een nieuwe stap. Vanaf dan is de pedagogische norm van toepassing.
Zorginspectie gaat in de opvang na of de pedagogische norm wordt gehaald en gebruikt hiervoor het
monitoringsinstrument.
Na 2 jaar toepassing zullen we op basis van alle bijgehouden ervaringen een evaluatie maken en de
klankbordgroep MemoQ hierbij betrekken.

HOE WERKT HET?
De pedagogische norm is vastgelegd in het ministerieel besluit van 25 november 2016.
De pedagogische kwaliteit bestaat uit 6 dimensies.
1. het welbevinden van het kind;
2. de betrokkenheid van het kind;
3. de emotionele ondersteuning van het kind door de kinderbegeleider;
4. de educatieve ondersteuning van het kind door de kinderbegeleider;
5. de omgeving;
6. de gezinnen en diversiteit.
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Elke dimensie krijgt een score.
•

Een score 4 is uitstekend, een score 3 is goed.


•

Je krijgt een waardering voor de geleverde kwaliteit.

Een score 2 is nipt voldoende.


Je krijgt de vraag een inspanning te doen om je werking te verbeteren en elke score 2 te verhogen naar
score 3.



Je bepaalt zelf je aanpak voor verbeteringen.



Kind en Gezin zal gedurende de eerste 2 jaar van de toepassing van de pedagogische norm niet actief
jouw inspanningen opvolgen. Je hoeft je aanpak dus niet aan Kind en Gezin te communiceren.
Zorginspectie kan bij een opvolgingsbezoek wel navragen hoe het staat met de geleverde inspanningen.

•

Een score 1 is onvoldoende.


Voor een score 1 starten we een opvolgingstraject op zodat je de pedagogische kwaliteit verbetert.



Eerst is er een voortraject: je maakt zelf een plan van aanpak op, net zoals dit nu al gebeurt bij andere
tekorten.



Verhoogt je score, dan stopt het opvolgingsproces.



Is er nog steeds geen verbetering? Dan gaan we over naar de volgende stap: aanmaning.

Je kan al zelf aan de slag gaan.
Je hoeft niet te wachten op een bezoek van Zorginspectie om aan kwaliteitsverbetering te werken.
•

Het pedagogisch raamwerk geeft je de nodige achtergrond.

•

Met het zelfevaluatie-instrument ga je concreet aan de slag hoe en wanneer je dit wilt.

En er komt nog meer:
•

We werken samen met VBJK, CEGO en een expertengroep uit de sector aan inspirerend materiaal voor de
dagelijkse praktijk.

•

We plannen in 2018 inspiratiedagen voor pedagogische coaches waar uitwisselen van goede praktijken
centraal staat. Deze pedagogische coaches kunnen dan kinderopvangvoorzieningen begeleiden.

Meer weten
•

MeMoQ algemeen

•

Pedagogisch raamwerk

•

Zelfevaluatie-instrument

•

Het ministerieel besluit van 25 november 2016 met de pedagogische norm

•

Pedagogische ondersteuning

•

Opvolging van de vergunningsvoorwaarden

