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Dit is een extract uit de publicatie KWIKO: PROSE Quickscan voor kwaliteit in de kinderopvang (Vyt, 2018), 
uitgegeven bij Gompel&Svacina. De auteurs-, distributie- en exploitatierechten van het instrument worden 
beheerd door AQARTO, Wielewaalstraat 1, BE-9820 Merelbeke. De verkorte versie voor kinderbegeleiders 
wordt in portable documentformaat (pdf) via de website www.kwiko.be downloadbaar gesteld. Conform 
de wet op de auteursrechten is het verboden deze vragenlijsten op een andere manier te reproduceren of 
te distribueren. 

Deze PROSE Quickscan is het product van een samenwerking tussen AQARTO – Agency for Assistance and 
Auditing in Quality Assurance, ‘t Opzet – Ondersteuner in organiseren en kwaliteitszorg in de kinderopvang, 
project met steun van Kind en Gezin, vormgegeven door Cego KU Leuven, en het Vlaams Welzijnsverbond 
– Koepelorganisatie van initiatiefnemers in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, in de kinderopvang en in 
de ondersteuning van personen met een beperking. 

 

Aan dit project werkten mee: 
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Ignace Schockaert (Zonnestraal, Sint-Niklaas) 
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Annick Paesen (vzw Vrije Kinderdagverblijven Antwerpen) 
 

Werkten eveneens mee: 
Bieke Mertens (KindJezus vzw, Turnhout) 
Evelyne Buyck (Felies) 
Tulsi Celie (PTO, Leren@Vaart) 
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Wat houdt deze verkorte versie in? 

De standaardversie 

KWIKO bestaat in standaardversie uit 100 items, opgedeeld in 10 lijsten. Die versie is vooral 
geschikt voor het evalueren van de kwaliteit in een opvanglocatie waar meerdere kinder-
begeleiders samen werken en overleggen. Ze is ook bruikbaar voor diensten waar er een sterke 
coördinatie en overleg aanwezig is. In die versie geeft men ook een oordeel over het gezamenlijk 
handelen en reflecteert het hele team gezamenlijk over de aanwezige kwaliteit en hoe men de 
kwaliteit bewaakt en verbetert.  

De verkorte versie 

Indien dergelijke gezamenlijke brede betrokkenheid niet aanwezig is, of indien het heel moeilijk is 
om kinderbegeleiders hun oordeel te laten geven over verschillende aspecten van kwaliteitszorg 
die buiten hun eigen concrete handelen liggen, biedt de verkorte versie een alternatief. De lijsten 
van deze versie bevatten alleen vragen die een kinderbegeleider goed kan beantwoorden. Voor 
kinderbegeleiders in gezinsopvang, die zelfstandig of in een netwerkverband werken, biedt deze 
verkorte versie van KWIKO dan ook een handig instrument om de kwaliteit van de eigen opvang-
praktijk onder de loep te nemen. 

De verkorte versie bestaat uit 50 items, verdeeld over 5 thema’s. Het eerste en het laatste thema 
zijn elk op zich combinaties van twee thema’s uit de volledige versie. De vragenlijsten dienen 
beantwoord te worden volgens de methodiek zoals beschreven in het boek. 

1. Organisatie en kwaliteitszorg 
2. Veiligheid en gezondheid 
3. Begeleiding van en zorg voor kinderen 
4. Professioneel handelen 
5. Contact met en tevredenheid van ouders 

Downloadbare en online interactieve versie 

De vragenlijsten van de verkorte versie worden in portable documentformaat (pdf) via de website 
www.kwiko.be downloadbaar gesteld om toe te laten dat ze meerdere malen kunnen gebruikt 
worden, of dat vragenlijsten door meerdere personen kunnen worden beantwoord. Het is voor 
dergelijke situaties echter aan te bevelen om gebruik te maken van het PROSE Online Digitaal 
Systeem (PODS). Voor het meten van tevredenheid bij ouders is in het online systeem bovendien 
een afzonderlijke bevragingsset beschikbaar. 
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Instructie 

Voorbereiden 

Vooraleer je de vragenlijsten beantwoordt, is het aangewezen dat jij of de verantwoordelijke van 
de locatie eerst de lijsten doorneemt en nagaat of de onderliggende elementen wel voorhanden 
zijn. Aan de hand van de gebruikshandleiding in het boek kan eerst toelichting gegeven worden en 
kunnen bepaalde begrippen extra verduidelijkt worden. Een overleg over de vragenlijsten kan ook 
nuttig zijn als een middel om iedereen te sensibiliseren voor en te betrekken bij kwaliteitszorg. 

Ben je kinderbegeleider in groepsopvang en heb je geen bijkomende uitleg gehad van een 
verantwoordelijke of een ondersteuner? Neem dan alleszins zelf de instructies in de handleiding 
goed door om begrippen correct te interpreteren en scores op een correcte manier toe te kennen. 

Beantwoorden 

Beoordeel de 50 items in de 5 vragenlijsten.  Je beantwoordt de items via het antwoordblad. We 
werken in deze gratis downloadbare versie enkel met ja/nee antwoorden. In de gedrukte en de 
online versie werken we op basis van een vijfpuntschaal, waardoor je meer genuanceerd kunt 
oordelen. 

Werk je in een opvanglocatie met verschillende collega’s? Dan biedt de online interactieve versie 
via een PROSE-abonnement een handige tool met automatische verwerking van de gegevens. Je 
kan op een gemakkelijke, veilige en anonieme manier deze zelfevaluatie online uitvoeren. Je krijgt 
dan automatisch berekende indexen op 100. De bekomen indexen kan je ook vergelijken met 
gemiddelden uit het netwerk of de sector. Als je de online versie gebruikt, kun je bij items 
bovendien ook opmerkingen en suggesties geven. 

Bespreken, besluiten en opvolgen 

Bij een zelfevaluatie volgens de PROSE-methodiek ga je eerst je bevindingen bespreken in overleg. 
Werk je zelfstandig, dan bespreek je best je bevindingen met een ondersteuner of een collega uit 
je netwerk. In het boek vind je instructies voor de voorbereiding en de opvolging. Daarbij horen 
dan ook formulieren. In deze brochure vind je enkel het formulier voor profielweergave van de 
berekende indexen. In het boek en op de website www.kwiko.be vind je bijkomende adviezen en 
mogelijkheden voor ondersteuning.  
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Antwoordblad bij de thema’s 
Noteer per item een plus of min. Tel dan het aantal positieve items en vermenigvuldig met 10. Dit 
is de effectiviteitsindex (E). In de gedrukte versie en de online versie wordt met de meer verfijnde 
performantie-index gewerkt. Beide bedragen max. 100. 

Items 
Organisatie en 
kwaliteitszorg 

Veiligheid en 
gezondheid 

Begeleiding van 
kinderen 

Professioneel 
handelen 

Contact met en 
tevredenheid 
van ouders 

1      
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1 Organisatie en kwaliteitszorg 

1 Ik heb voldoende scholing en/of ervaring om als kinderbegeleider te werken (en voor 
gezinsopvang: om kinderopvang zelf te organiseren en aan te bieden). 
 

 

2 Ik ben tijdens de opvang steeds bij de kinderen aanwezig en hou actief toezicht op elk 
moment van de dag. 
 

 

3 Ik volg jaarlijks opleidings- en vormingsinitiatieven die me helpen om mijn 
competenties en de kwaliteit in mijn/onze opvang te ondersteunen. 
 

 

4 Ik werk actief samen (direct of indirect) met een pedagogisch verantwoordelijke of 
ondersteunende dienst. 
 

 

5 Ik werk actief samen (direct of indirect) met de buurt, met lokale beleidsinstanties 
waaronder het lokaal bestuur, loketten voor kinderopvang, sociale ondersteunings-
diensten, onderwijsinstellingen en Kind & Gezin. 

 

6 Er is regelmatig (en op een grondige manier minstens vijfjaarlijks) een zelfevaluatie over 
de kwaliteit in mijn/onze praktijk. Hierbij is er aandacht voor mijn eigen welbevinden, 
de tevredenheid van gezinnen en van kinderen. 

 

7 Bij mij/ons worden de ouders regelmatig en op een systematische manier bevraagd 
over hun tevredenheid inzake de werking (tijdens de opvang). Hierbij krijgen alle 
gezinnen de kans om hun mening te geven. 

 

8 Ik beoordeel regelmatig en op een systematische manier het welbevinden, de 
betrokkenheid en de (vooruitgang in) ontwikkeling van de kinderen die ik opvang. 
 

 

9 Voor het melden en opvolgen van klachten is een heldere en doeltreffende procedure 
beschikbaar. Deze is door mij en door ouders gekend. 
 

 

10 Uit zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en klachtenregistraties leid ik 
verbeterpunten af. Ik volg die ook op en zet deze om in acties.  
 

 

Opmerkingen bij deze kwaliteitsaspecten: 
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2 Veiligheid en gezondheid 

11 Ik werk in een omgeving met geschikte ruimten/kamers (o.a. voldoende ruim, 
voldoende daglicht, goede verwarming en verluchting) die goed zijn ingericht voor 
activiteiten met de kinderen. 

 

12 Er is voor baby’s en peuters een geschikte afzonderlijke ruimte om te rusten/slapen 
(o.a. rustig, met verduisteringsmogelijkheden, voldoende ruimte en aangepaste 
verwarming en verluchting) en veilige bedjes met voldoende vrije circulatie. 

 

13 Er is een inrichting en materiaal aanwezig om op een passende manier kinderen 
lichamelijk goed en hygiënisch te verzorgen, waarbij toezicht voor alle kinderen 
gegarandeerd blijft. 

 

14 Ik verzorg kinderen lichamelijk effectief op een goede manier (met passende 
handelingen bij ziekten of ongevallen). 
 

 

15 Ik bewaar voeding op een veilige wijze en bereid het in een geschikte kookruimte en 
volgens passende bereidingswijzen (bijv. hygiëne-adviezen). 
 

 

16 Kinderen krijgen bij mij/ons een gevarieerde en voeding, met oog voor gezondheid, 
versheid en smaak, en met aandacht voor mogelijke allergieën en cultureel bepaalde 
voedingsgewoonten van gezinnen. 

 

17 Er is bij mij/ons geregeld (minstens driejaarlijks op een grondige manier) een analyse 
van de risico’s voor gezondheid en veiligheid van kinderen en mezelf (i.v.m. ruimten, 
producten en handelwijzen) en va risico’s voor/bij brand. 

 

18 Er is bij mij/ons steeds een actuele en volledige lijst van aanwezige kinderen (die snel 
kan meegenomen worden bij eventuele nodige evacuatie).  
 

 

19 Van elk kind bij mij/ons in de opvang is er een actuele inlichtingenfiche die ik vlot kan 
raadplegen.  
 

 

20 Ik zorg voor de fysieke en psychische integriteit en gezondheid van elk kind en het niet-
discrimineren van kinderen en hun gezinnen. 
 

 

Opmerkingen bij deze kwaliteitsaspecten: 
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3 Begeleiding van en zorg voor kinderen 

21 Het aanbod aan materialen en activiteiten en mijn omgang met de kinderen is gericht 
op hun welbevinden, betrokkenheid en ontplooiing. Er is een evenwicht tussen vrij en 
georganiseerd spel, tussen alleenspel en samenspel (met andere kinderen en mezelf). 

 

22 Er is een gepaste regelmaat in de dagindeling en in de verschillende activiteiten. Ik stem 
deze ook af op de kinderen en de omstandigheden.  
 

 

23 Kinderen krijgen bij mij ruim de gelegenheid om ervaringen en belevingen binnen de 
verschillende ervaringsgebieden te hebben. Dit kan zowel binnen als buiten (wandelen, 
activiteiten, bezoeken…). 

 

24 Kinderen kunnen in voldoende mate een onderlinge vertrouwensband ontwikkelen met 
elkaar en met mij. 
 

 

25 Ik heb expliciete aandacht voor de educatieve ondersteuning bij taalontwikkeling, 
verstandelijke, socio-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen die ik 
opvang. Ik praat hierover ook met de ouders.  

 

26 Kinderen ondervinden een warm en open contact bij mij. Ik geef  gelegenheid tot 
lichamelijk contact en communiceer op maat van elk kind. Ik hou daarbij rekening met 
de eigenheid en de behoeften van het kind. 

 

27 Ik heb gerichte aandacht voor elk kind, waarbij ik hen op een sensitieve en responsieve 
manier individueel aanspreek, aanmoedig, troost en bijstuur volgens wat wenselijk of 
nodig is. 

 

28 Ik heb oog voor de interesses van elk kind en hou hier op een actieve manier rekening 
mee in het aanbod van materialen en activiteiten. 
 

 

29 Ik bevorder op een actieve manier een respectvolle houding tussen kinderen onderling, 
via activiteiten, materialen en mijn omgang. 
 

 

30 Ik besteed aandacht aan opvoedingsaspecten van kinderen met beperkingen en van 
kinderen die opgroeien in een multiculturele en/of meertalige context, in zoverre dit 
voor mijn praktijk belangrijk is. 

 

Opmerkingen bij deze kwaliteitsaspecten: 
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4 Professioneel handelen 

31 Ik ben goed in het observeren van het gedrag, de algemene ontwikkeling en interesses 
van baby’s en peuters. Ik ga systematisch na hoe ze zich voelen en of ze betrokken zijn 
op wat er om hen heen gebeurt, en stem mijn aanpak hierop af. 

 

32 Ik stimuleer baby’s en peuters om zich te ontplooien op een aangename en uitdagende 
manier. Ik doe dit via het organiseren en begeleiden van activiteiten die aansluiten bij 
hun verschillende interesses. Ik bevorder op een passende wijze hun zelfstandigheid. 

 

33 Ik stimuleer baby’s en peuters tot talige communicatie, o.a. door met hen te praten op 
verschillende momenten van de dag en door hun gevoelens of behoeften te helpen 
verwoorden. 

 

34 Ik zorg voor een goede en herkenbare structuur en regelmaat doorheen de dag. Daarbij 
maak ik afspraken, regels en werkwijzen aan de kinderen en de ouders duidelijk. 
 

 

35 Ik kan elke baby/peuter vrij gemakkelijk een goed gevoel geven (o.a. het gevoel welkom 
te zijn en erbij te horen). Ik geef kinderen individueel ook de nodige aandacht. 
 

 

36 Ik stel op een goede manier regels en grenzen, zorg altijd voor een veilige omgeving en 
heb oog voor veilig materiaal voor baby’s en peuters. 
 

 

37 Ik bevraag ouders op een goede manier over de aanpak en de gewoonten van hun kind 
en over hun verwachtingen bij de opvang. Daarbij luister ik actief naar wensen, 
bezorgdheden, klachten of problemen en respecteer hen steeds als eerste opvoeder(s). 

 

38 Ik heb goede kennis van en handel volgens gemaakte afspraken en ingestelde 
procedures en handelingsvoorschriften (bijv. crisis, brand, grensoverschrijdend 
gedrag...). 

 

39 Ik kan goed mijn eigen handelen in vraag stellen, via overleg met anderen over de 
aanpak en opvolging van baby’s/peuters, en via het bekijken van een probleem door de 
bril van de verschillende betrokken personen. 

 

40 Ik kan goed samen (met ouders, andere kinderbegeleiders of de pedagogische 
ondersteuner) zoeken naar werkwijzen en oplossingen die voor alle betrokkenen 
aanvaardbaar zijn. 

 

 Opmerkingen bij deze kwaliteitsaspecten: 
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5 Contact met en tevredenheid van ouders 

41 Ik informeer ouders goed over praktische regelingen en wijzigingen, en overleg met hen 
over het gedrag van hun kind in de opvang, hoe het kind zich voelt, waarmee het bezig 
is geweest en hoe ik zaken aanpak. 

 

42 Ik maak regelmatig, bewust en gericht tijd voor gesprek/overleg met ouders. Daarbij ga 
ik in wederzijds respect in op bezorgdheden, onduidelijkheden of problemen. 
 

 

43 Bij de kennismaking en het eerste onthaal peil ik naar wensen, behoeften, bezorgd-
heden en mogelijkheden van de ouders. Ik peil ook naar belangrijke kenmerken van het 
kind en de context waarin het opgroeit. Ik hou er op een billijke manier rekening mee. 

 

44 Ouders van kinderen die in opvang komen, kunnen de leefruimte bezoeken/verkennen. 
Ze kunnen hun kind op een gepaste en actieve manier laten wennen aan de nieuwe 
opvang. 

 

45 Met elke ouder van de kinderen die ik opvang is er een (schriftelijke en ondertekende) 
overeenkomst, op basis van een huishoudelijk reglement. Dat is in een gesprek met hen 
besproken en hebben ze kunnen doornemen. 

 

46 Ouders zijn tevreden over de informatie die ik doorgeef, over de manier waarop ik dit 
doe en over mijn houding. 
 

 

47 Mijn/onze opvanglocatie is volgens ouders gemakkelijk toegankelijk en aangenaam en 
aantrekkelijk ingericht. 
 

 

48 Mijn/ons aanbod en mijn activiteiten zijn goed afgestemd op de wensen, noden en 
verwachtingen van de kinderen en gezinnen. 
 

 

49 Ouders ervaren bij mij dat ik open sta voor hun eventuele suggesties voor verbetering. 
 
 

 

50 Ouders ervaren dat ik hun klachten en verbetersuggesties op een bevredigende manier 
opneem en aanpak. 
 

 

Opmerkingen bij deze kwaliteitsaspecten: 
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Indexprofiel voor de 5 thema’s 
Maak hieronder je profiel op basis van de scores die je hebt gegeven en de indexen die je hebt 
berekend via het antwoordblad. De effectiviteitsindex geeft je een idee in welke mate de werking 
voor de verschillende aspecten in het thema op een voldoende wijze functioneert, dus of de 
werking voor alle aspecten aan de minimumeisen voldoet. Je zet de index uit volgens de 
markeringslijnen en verbindt de markeringen. Je bekomt zo de grafiek. Als je de online versie 
gebruikt, wordt automatisch een indexprofiel aangemaakt. 
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Heb je minder dan 60, dan scoort het thema onvoldoende. Met 70 haal je een goede score, 80 
betekent zeer goed en 90 of meer is excellent.  

In de online werkwijze geeft de bijkomende  performantie-index een meer diepgaande indicatie 
van de kwaliteit van de werking. Het is mogelijk om bijv. 90 te behalen als effectiviteitsindex 
terwijl de performantie-index minder dan 70 op 100 bedraagt. Een zeer hoge effectiviteitsindex in 
combinatie met een middelmatige performantie-index betekent dat je wel aan praktisch alle 
minimumeisen voldoet maar dat je inzake kwaliteit van het thema nog duidelijk kan verbeteren.  
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Wil je de kwaliteit verder stimuleren in de kinderopvang?  
Praat dan met collega’s over deze scan en/of geef hem door. 

Wil je meer weten over deze scan of wens je ondersteuning bij kwaliteitszorg? Contacteer dan je 
pedagogische ondersteuner of een van de samenwerkende partners die dit instrument mee 
hebben ontwikkeld. 

Wil je toegang hebben tot de online versie met automatische verwerking? Consulteer dan 
www.prose.be en contacteer info@prose.be 

 

 


