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Inspiratie

» Aan de slag met het zelfevaluatie-instrument

» Overzicht bekijken + verbinding dagelijks werk



Uitwisseling



» Kennismaking (MeMoQ)

» Helikopterperspectief

» 5-jarenplan 

» Bouw een toren

» Uitwerken + praktijkvoorbeeld

» Inspirerende methodieken

Inhoud









Brainstorm

» Welke zaken in je werking tonen aan dat je 
werkt aan (pedagogische) kwaliteit? 
en/of dat je op frequente basis evalueert 

» Bijvoorbeeld: functioneringsgesprek, vorming 
‘taal’ volgen, visie, …



5-jarenplan

» Tracht deze elementen in te plannen in een 5-
jarenplan



Legende



Stap 1

» Dimensieoverschrijdend 

1) Attest levensreddend handelen
2) Fiscaal attest
3) Functioneringsgesprek
4) Tevredenheidsbevraging medewerkers
5) Procedures
6) Kwaliteitsverbetering QHB
7) Visie en missie QHB







Stap 2

» Observaties WB en BT inplannen, 2x per jaar

» Cyclus observeren – bespreken – acties

» 2018: methodiek ‘bouw een toren’







Bouw een toren! 

Welbevinden Betrokkenheid
Emotionele 

ondersteuning

Educatieve 
ondersteuning

Omgeving
Gezinnen en 

diversiteit

Sta even stil bij je eigen werking:  
Wat loopt er volgens jou het best? 



Stap 3

» 2019: starten met dimensie 3

» Vragen met PJK student bespreken

» (Aandachtspunt: kinderen hebben geen plekje 
om tot rust te komen

» Actie: rustig hoekje met kussen installeren)





Stap 4

» 2020: starten met dimensie 4

» Vragen dimensie samen met ouders op een 
ouderavond

» (Aandachtspunt: geen aanbod boekjes voor 
anderstalige kinderen

» Actie: aankoop meertalige boekjes) 





Stap 5

» 2021: starten met dimensie 5

» Vragen met pedagogisch ondersteuner 
bekijken

» Kindbegeleiders tekenen hun ideale ruimte

» (actie: in 2022, nieuw budget, aankoop 
meubilair en speelgoed)





Stap 6

» 2022: dimensie 1 en 2

» Vragen dimensies in team bespreken

» (Actie: videocoaching i.s.m. PTO)

» (Actie: vorming ‘kijken, luisteren & inspelen 
volgen)





Stap 7

» 2023: starten met dimensie 6

» Inplannen tevredenheidsbevraging gezinnen

» Stellingen met team overlopen

» (Actie: aanpassen van de wenprocedure)







Uitgangspunten

Flexibel

Samen

Proces



Inspiratiemateriaal

» Oranje map aanleggen

» Schrift

» Dropbox waarbij iedereen kan aanvullen

» Reflectiedocument 

» Post it’s linken aan KHB

» …



Reflectiedocument 




