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KLIMKRACHT | ORGANISATIE

 1 INLEIDING

Een kwaliteitswerking vertrekt altijd van de vraag: wat is verantwoorde kinderopvang? Dikwijls wordt 

hieronder verstaan: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige 

en gezonde omgeving. Er gelden bepaalde regels voor de uitvoering van de kinderopvang. Er bestaan zoveel 

verschillende overtuigingen over opvoeding dat de pedagogische aanpak of het pedagogische beleid niet 

voor iedere voorziening dezelfde zal zijn. Daarenboven verschillen opvangvoorzieningen ook nog in de ma-

nier waarop die aanpak in de praktijk wordt omgezet, welke middelen ervoor vrijgemaakt of ingezet worden, 

enzovoort. Wat als kwaliteit gezien wordt, zal daarnaast ook grotendeels bepaald worden door de gebruikers 

en de medewerkers. 

Wat een kwaliteitsbeleid is, valt eenvoudiger te definiëren. Het is in feite niets anders dan het systematisch 

beschrijven, meten en verbeteren van de dienstverlening. Daarmee is het een cyclisch proces. 

Het kwaliteitsinstrument dat hier ontwikkeld werd, baseert zich op het EFQM-model. EFQM staat voor 

European Foundation for Quality Management. Het model kan gezien worden als een model van integrale 

kwaliteitszorg. 

Het EFQM-model is een verbeteringsgericht model. Het heeft geen normatief of voorschrijvend karakter, 

maar geeft een beeld over de relaties tussen de acties en de resultaten van een organisatie. Het laat de op-

vangvoorzieningen de vrijheid om binnen de eigen mogelijkheden en volgens de eigen structuur en cultuur te 

werken aan veranderings- en verbeteringsprocessen. Het instrument dat we hier willen voorstellen, probeert 

evenmin in de plaats te komen staan van de bestaande vereisten, maar wil hierop een aanvulling zijn. Bij 

uitbreiding kan het een kader bieden waarbinnen ook de normgerichte eisen geplaatst kunnen worden.

 2 VERSCHILLENDE ONDERDELEN

Een grondige analyse van het huidige financiële, organisatorische en personeelsbeleid wordt uitgevoerd met 

behulp van dit instrument. De analyse gebeurt in twee stappen. Eerst wordt er een snelle analyse uitgevoerd 

met behulp van de quickscan, daarna wordt een grondige analyse uitgevoerd a.d.h.v. de verschillende modu-

les.

 3 ORGANISATORISCHE ANALYSE

Om het huidige financiële, organisatorische en personeelsbeleid in kaart te brengen, wordt er gebruikge-

maakt van verschillende documenten. Dit proces gebeurt in twee stappen. Eerst wordt er een snelle analyse 

uitgevoerd met behulp van de quickscan, daarna wordt een grondige analyse uitgevoerd a.d.h.v. specifieke 

modules. Afhankelijk van het resultaat van de quickscan wordt met één specifieke module het traject voort-

gezet.

Hieronder schetsen we kort de verschillende documenten. De “Quickscan opvang” vind je eveneens in de 

map.

 



36

O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
E

 3.1 QUICKSCAN OPVANG

Doelstelling instrument 

Aan de hand van de quickscan maak je een snelle diagnose van de kinderopvangvoorziening. De diagnose 

dekt drie domeinen (Organisatie, Personeel en Middelen en partnerschappen). Met het invullen van de 

quickscan heb je een eerste globaal beeld van de stand van zaken rond kwaliteitszorg in de kinderopvang-

voorziening. Op basis van dit beeld kun je prioriteiten stellen en bepalen welke aandachtspunten of welk 

domein je het eerst verder gaat onderzoeken en vervolgens aanpakken. Afhankelijk van je gekozen prioriteit 

ga je verder aan de slag met de module “Organisatie, Personeel of Middelen en partnerschappen”.

 3.2 MODULE “ORGANISATIE”

Doelstelling instrument 

Met dit instrument wordt een grondige analyse van het organisatorisch beleid van het opvanginitiatief 

uitgevoerd. 

De module “Organisatie” is opgedeeld in het luik “Leiderschap” en het luik “Beleid en strategie”. Onder het 

luik “Leiderschap” gaat het over hoe de verantwoordelijken de kinderopvangvoorziening en haar medewer-

kers richting geven en hoe ze betrokken zijn bij medewerkers en belanghebbenden. In het luik “Beleid en 

strategie” wordt de richting concreet uitgewerkt in een strategische planning en bekijken we hoe de voorzie-

ning en haar medewerkers geïnspireerd worden tot voortdurende verbetering en innovatie. 

 3.3 MODULE “PERSONEEL”

Doelstelling instrument 

Met dit instrument wordt een grondige analyse van het personeelsbeleid van het opvanginitiatief uitgevoerd. 

De module “Personeel” is opgedeeld in het luik “Medewerkers” en het luik “Resultaten voor medewerkers”. 

Het luik  “Medewerkers” gaat na wat de kinderopvangvoorziening doet om de kennis en inzet van de mede-

werkers/begeleiders te optimaliseren. Er worden vragen gesteld over de manier waarop de organisatie hier 

inhoud aan geeft. Onder het luik “Resultaten voor medewerkers” wordt gepeild naar de waardering door het 

personeel.

 3.4 MODULE “MIDDELEN EN PARTNERSCHAPPEN”

Doelstelling instrument

De module “Middelen en partnerschappen” draait om het optimaal inzetten en benutten van middelen (bv. 

financiële middelen, accommodatie, …) en het aanreiken van instrumenten aan de voorziening om met haar 

middelen om te gaan. Daarnaast gaat het ook om de relaties met de partners en leveranciers. In een luik 

“Resultaten voor klanten/gebruikers” gaan we na wat de tevredenheid is van de klanten/gebruikers over de 

kinderopvangvoorziening en haar dienstverlening en hoe het partnerschap met de ouders vorm gegeven wordt. 

 4 VERTALING NAAR ACTIEPLAN

Wanneer de opvang in kaart is gebracht, moet je in een volgende fase bepalen hoe je hierrond acties wilt 

voeren. Het document “Organisatorisch actieplan” (zie website www.limburg.be/pcbo) biedt hiervoor een 

format aan.

Initiatiefnemers die gebruikmaken van de aangeboden PCBO-begeleiding, ontvangen ontwikkeltips op maat 

die een organisatorisch actieplan vorm kunnen geven.

Meer informatie over het EFQM-model, de quickscan, de modules, de ontwikkeltips  … kan verkregen worden 

via www.limburg.be/pcbo. Een muisklik op het logo van “Klimkracht” brengt je op de juiste pagina. 


