
Inspiratiedagen MeMoQ:
Kind & Gezin

Wendy Cleys (Kinderopvang ‘t Ballonneke)
Cindy Boel (Familiehulp kinderopvang De Speelboom) en 

Ellen Maris (Vlaams Welzijnsverbond) 
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En welke coach ben jij?

• Voorstelling sprekers

• Voorstelling Vlaams Welzijnsverbond, 
kinderopvang ‘t Ballonneke en Familiehulp 
kinderopvang De Speelboom

• En welke coach ben jij?
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Inhoud  filmmethodiek

1. Keuze Filmmethodiek

2. Opbouw filmmethodiek

3. Werken met een jaarthema

4. Filmen in de werking

5. Toepassing bij onthaalouders Kristin, Ingrid, Tamara 
en Kathleen
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1.  Keuze filmmethodiek

• Gestart met ZIKO-bespreking

• Geen observatie, maar filmen

• Leren observeren / onderscheid interpreteren

• WB en BH van de kinderen
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2. Opbouw filmmethodiek

• Geeft veel weerstand en onveiligheid

• Informeren van alle onthaalouders (vergadering)

• Gestart met tevredenheidsonderzoek kinderen

• Aangekondigde huisbezoeken 

• Veiligheid creëren / vertrouwen opbouwen

• Kinderen laten wennen

• Werk van jaren 
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3. Werken met een jaarthema

• Jaarthema om te kunnen inzoomen op een thema

• Keuze van thema: volgens inhoud FS, evaluaties, 
werking, vernieuwing,…

• Participatie van onthaalouders om jaarthema vorm 
te geven bv hulp agenda of kalender

• Jaarthema verwerken in vormingsaanbod, agenda, 
huisbezoeken, ZIKO (filmmethodiek 1 keer per jaar)
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Thema 2018

DIMENSIE OMGEVING VAN MEMO Q
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4.  Tips Filmen in de werking

• Gebruik van een goede 
camera (vooral opname 
geluid )

• Kinderen en onthaalouder 
even laten wennen

• 2 min per kind (in volgorde 
van aanwezigheid)

• Kinderen zijn het gewoon dat 
de DV op huisbezoek komt.
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5.  Toepassing bij onthaalouder 
Kristin, Ingrid, Tamara en Kathleen

1. Filmen bij Kristin, Ingrid, Tamara, Kathleen

2. Uitnodiging

3. Voorbereiding bespreking

4. Bespreking van filmmateriaal

5. Reflectieverslag

6. Opvolging: huisbezoek 
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5.1. Filmen bij Kristin, Ingrid, Tamara,    
Kathleen

Filmfragment op onaangekondigd huisbezoek

Dit is filmmateriaal dat ik met de toestemming van de 
ouders en de onthaalouders mag laten zien.

Het is niet te bedoeling om hen een score betreffende 
WB en BH te geven 

Kijk even mee…

Het leven zoals het is bij de onthaalouder…….
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5.2. Uitnodiging

• De onthaalouders krijgen mail met info betreffende 
de bespreking.
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Van: VZW 't Ballonneke - Opvanggezinnen  
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:11 
Onderwerp: uitnodiging bespreking filmmateriaal !! 
 
Hallo, 
 
Ik wil je heel graag uitnodigen voor de bespreking van het genomen filmmateriaal in jouw werking op 
dinsdag 11 september. 
Graag start ik de bespreking om 19.30u tot 21.30u. 
 
We bespreken de beelden vooral op WB en BH. 
Daarnaast nemen we de memoQ dimensie ‘omgeving’ mee onder de loep !  
 
Ik zie je alvast op dinsdag 19.30u!! 
 
Alvast bedankt voor je aanwezigheid !!  
 
Wendy 
 



Groepssamenstelling 

• Ervoor zorgen dat de 
onthaalouders elkaar een beetje 
kennen en vertrouwen

• 4 onthaalouders is ideaal

• Pas later de groep samenstellen 
naar kwaliteit, aanvulling van 
elkaar/ competenties/ 
organisatie,….

• Veiligheid, gezelligheid, 
positieve elementen 
benadrukken, glaasje wijn, tasje 
thee, knabbeltje, en gericht 
babbeltje. 

• Positieve benadering
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5.3. Voorbereiding bespreking
• De filmbeelden worden overgezet van camera naar computer

• MemoQ methodiek VWV voorbereiden

Dimensie die op voorhand gekozen is: Per dimensie zijn er 
verschillende vragen en situatieschetsen op ‘spel’kaarten
gedrukt.

• Na het bekijken van de filmfragmenten haalt de 
verantwoordelijke de vragen en situatieschetsen die het meest 
van toepassing zijn op het filmfragment uit de dimensie die op 
voorhand gekozen is:
 Om het positieve uit de filmpjes te benadrukken vb. hoe hou je rekening 

met het ritme van het kind, wanneer tijdens de film blijkt dat er maar 1 
kind slaapt?

 Om uitdagingen op te lichten vb. hoe ga je om met wachttijden door de 
dag, wanneer uit de film blijkt dat kinderen al 10 minuten op voorhand 
klaar zitten aan tafel om te eten?
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5.4. Bespreking filmmateriaal
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5.4. Bespreking filmmateriaal
• Veiligheid creëren en afspraken maken
• Spelkaartjes uitdelen, minigidsen WB en BH 

uitdelen
• Voorzien van een natje en een droogje 
• Eigenlijke bespreking
• De OO omschrijft wat ze ziet en hoort
• De OO geeft als eerste een score WB en BH
• De collega-OO’s geven ook een score WB en 

BH, zo ook de DV
• De scores worden genoteerd
• Iedere OO heeft een aantal spelkaartjes memo 

Q
• Per OO bespreken we of we de inhoud van de 

spelkaartjes konden observeren, of wat er 
eventueel nog kon aangevuld worden,….

• De OO noteert haar eventuele nieuwe inzichten 
of ideeën

• Duur : 2u
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5.5. Reflectieverslag

Inhoud reflectieverslag:

• Hoe heeft de OO de 
bespreking ervaren?

• Welke nieuwe inzichten 
/ideeën het heeft opgeleverd

• Wat gaat ze concreet 
aanpakken in haar werking

• Tegen wanneer ?

• Dit is individueel
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5.6. opvolging: huisbezoek

• Reflectieverslag wordt besproken tussen DV en OO

bij het volgende het huisbezoek

• Handleiding memo Q is ideaal hulpmiddel

• Belangrijk om bij verdere huisbezoeken aandacht te 
hebben of de afgesproken acties ook zijn uitgevoerd.

• Of er verbetering te merken is in de opvang

• Of de OO zich er ook van bewust is en het als positief 
aanvaardt
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Bijlagen
Minigids welbevinden Ecego

Niveau 1
– In grote mate zich onbehaaglijk voelen of grote frustratie
– Opgetrokken schouders
– Innemen van een niet genietende foetushouding
– Zenuwachtig bewegen met de handen
– Een angstige blik
– Huilen
– Schreeuwen
– Ongerichte pogingen om de aandacht te trekken
– Geen oog voor de omgeving
– Helemaal in zichzelf gekeerd
– Onzeker
– Gespannen
– Geblokkeerd
– De nabijheid van bepaalde personen niet verdragen
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Minigids welbevinden Ecego

Niveau 2
Er zijn signalen die erop wijzen dat het kind zich niet goed voelt. De 
signalen zijn minder of minder lang dan bij niveau 1.

Niveau 3
- Neutrale houding

- Niet uitbundig lachen

- Niet huilen

- Geen signalen van verdriet of plezier

- Weinig emoties van het gezicht af te lezen

- Momenten zijn weinig intens of doorleefd
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Minigids welbevinden Ecego
Niveau 4
Er zijn signalen die erop wijzen dat het kind zich goed voelt. De signalen zijn 
minder of minder lang aanwezig dan bij niveau 5.

Niveau 5
- Echt genieten
- Plezier met het materiaal of met andere kinderen
- Vitaliteit uitstralen
- Zich veilig voelen in zijn omgeving
- Ontspannen bewegen
- Open blik
- Het gezicht straalt
- Lachen
- Aanhoudend, intens genieten
- Zelfvertrouwen
- Zich weerbaar opstellen
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Minigids betrokkenheid Ecego

Niveau 1
‐ Dromerig (in de ruimte) staren

‐ Er afwezig bijzitten

‐ Lusteloos (in een hoekje) zitten

‐ Doelloos ronddrentelen

‐ Met ‘niets’ bezig zijn

‐ Stereotiepe handelingen

‐ Niet alert

‐ Geen concentratie

Niveau 2
Er is wel sprake van activiteit, maar deze wordt vaak en lang onderbroken 
door wegkijken, dromen of prullen. De blik is vluchtig, zonder fixatie.
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Minigids betrokkenheid Ecego

Niveau 3
‐ Aangehouden activiteit

‐ Echte betrokkenheidssignalen ontbreken

‐ Routinematig bezig zijn

‐ Onverschillig bezig zijn

‐ Weinig inzet van energie

‐ Het spel raakt hen niet echt

‐ Men staakt de activiteit bij een aantrekkelijke prikkel

Niveau 4
Er is sprake van voortdurende activiteit waarbij de betrokkenheidssignalen 
aanwezig zijn. De signalen van betrokkenheid zijn minder of minder lang 
aanwezig dan bij schaalwaarde 5.

22



Minigids betrokkenheid Ecego

Niveau 5
- Opgeslorpt door de bezigheid

- De blik is ononderbroken gericht op de handelingen en/of het 
materiaal

- Een zekere gespannenheid

- Omgevingsprikkels bereiken het kind niet of nauwelijks

- Een kind onderbreken bij deze activiteit wordt als onaangenaam 
ervaren

- Concentratie

- Doorzetten

- Energie

- Complexiteit

- Nauwkeurigheid
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Verkorte versie om betrokkenheid te 
scoren door Ecego
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Kaartspel MeMoQ VWV
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Ik coach…
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Een coach weet…   

“Als je mensen in beweging of tot verandering wil brengen is het een basisvoorwaarde 
dat ze er zelf volledig achterstaan. Anders bestaat de kans dat men snel vervalt in de 

oude gewoonten.”
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Een coach weet…   

“ Hoe kwaliteitsvoller de relatie, hoe succesvoller de coaching”
(Ferre Laevers, grondlegger Cego)

100 % effect

15% geloof in verandering

+

15% methodiek

+

40% factoren binnen de medewerker

+

30% relatie coach/medewerker
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Een blik op mezelf als coach?

Ik reflecteer:

- Wat weet ik van mijn kb? Ken ik ze? Hoe praat ik over hen?

- Hoe kijk ik naar mijn kb? Krijgen ze allemaal evenveel kansen? Heb ik elk van hen 
evenveel geduld? 

- Welke tussenkomsten doe ik? Wat benoem ik en hoe? Wat doe ik als ik iets zie 
waarmee ik niet akkoord ga? Welke soort vragen stel ik hen?

- Wat vind ik moeilijk bij het coachen van kb? Wat ligt me bij het coachen?
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En welke coach ben ik… ?

In het achterhoofd:

focus op hier en nu

vertel inhoud

wie of wat biedt?
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En welke coach ben ik…  bij 
weerstand?

“Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden?”

- Benoem     ‘Ik merk dat…’

- Accepteer en toon interesse     ‘Ik begrijp dat…  Het is niet vanzelfsprekend…’

- Ga na wat er echt leeft     ‘Wat maakt dat…’

- Analyseer     ‘De boodschap onder de radar is…’

- Zoek naar wat jullie bindt     ‘Willen we…’

- Samen vooruit…      ‘Gaan we voor…’
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Een voorbeeld: vorming ‘Praten met zorginspectie over gezinnen en diversiteit’ 
MeMoQ dimensie 6
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Bronnen:

- Laevers F, Vandenbroeck M. et al, CEGO KuLeuven en Ugent in opdracht van Kind en Gezin   

(2014), Het zelfevaluatie instrument

- Laevers F. et al., CEGO in opdracht van Kind en Gezin (2004), Zelfevaluatie instrument van  

Kinderen in de opvang – ZiKo handleiding

- Laenen, I., & Laevers, F. (2017). Ervaringsgericht coachen in de kinderopvang –

Praktijkgids. Leuven – CEGO

- Clement J. (2008) Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend 

communiceren.

Contact: 

- Ellen Maris: ellen.maris@vlaamswelzijnsverbond.be

- Wendy Cleys: opvanggezinnen@vzwballonneke.be

- Cindy Boel: cindy.boel@familiehulp.be                               
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DANKJEWEL

VOOR 

JULLIE

AANDACHT EN INTERESSE !!
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DANKJEWEL VOOR JULLIE AANDACHT !
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