Wat is het?
’t Opzet, Vlaams Welzijnsverbond, en AQARTO hebben, samen met pedagogisch
ondersteuners, KWIKO samengesteld. KWIKO staat voor “Quickscan KWaliteit In de
KinderOpvang.” Het brengt de evaluatie van je pedagogische aanpak (MeMoQ) samen
met de evaluatie van andere aspecten die de kwaliteit in je opvang mee bepalen (bv. je
vormingsbeleid, veiligheid, enz.). Op die manier kan je zelf je hele werking evalueren met
één instrument.
Hoe werkt het?
Aan de hand van vragenlijsten kan je makkelijk een inschatting maken van waar jouw
opvang staat. Dat helpt je om te bekijken waar je opvang sterk in is en waar
verbeterpunten zitten. KWIKO is gebaseerd op de methodiek van PROSE. Het instrument
bestaat uit verschillende onderdelen. Je kiest zelf welke delen je gebruikt. Je kan het
instrument zowel individueel als in team gebruiken. Het zet aan om samen met anderen
de werking van je opvang te bespreken. Het instrument is zowel op papier als digitaal
beschikbaar.
Wanneer is het beschikbaar?
KWIKO is volledig beschikbaar vanaf oktober 2018. Om een idee te krijgen van de
mogelijkheden én een deel van het instrument te zien, kan je de webstek www.kwiko.be
bezoeken. Voor meer informatie kan je terecht bij ‘t OpZet via info@topzet.be.
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Welke thema’s (vragenlijsten) bevat KWIKO?
KWIKO bestaat uit 10 vragenlijsten (met telkens 10 vragen). Met de vijf basisvragenlijsten
(in het groen) evalueer je die aspecten van je werking die je moet evalueren volgens de
regelgeving. Daarnaast zijn er vijf extra vragenlijsten (in het oranje) met bijkomende
thema’s. Door ook deze vragenlijsten in te vullen, garandeer je voor jezelf een zicht te
krijgen op alle punten waar jij mogelijk impact hebt op de kwaliteit van je werking.
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Hoeveel kost het?
KWIKO is beschikbaar in drie verschillende formules. Afhankelijk van de noden van je
eigen locatie kan je gebruik maken van één of meerdere van de volgende formules. We
zetten de voordelen en kostprijs per formule op een rij.
Download van vijf basisvragenlijsten: GRATIS
De vijf basisvragenlijsten zijn gratis beschikbaar en kan je hier downloaden.



Met deze vragenlijsten (ja/nee antwoordoptie) kan je een quick-scan
uitvoeren van je werking. De basisvragenlijsten zijn gebaseerd op de
thema’s uit de regelgeving.



Uitermate geschikt voor gezinsopvang, kleine opvanglocaties (minder dan
5 medewerkers) en lerende netwerken met collega’s.
Gedrukte versie met 10 vragenlijsten : 35 EURO

De richtprijs voor de volledige gedrukte versie met 10 vragenlijsten is 35 EUR.



Met deze vragenlijsten kan je een uitgebreide scan uitvoeren van je
werking en doe je meer dan wat regelgevend gevraagd wordt. Je hanteert
dan een kwaliteitszorg-model. De vragenlijsten zelf laten nuance toe via
gebruik van een vijfpuntenschaal.



Het boek bevat richtlijnen, uitleg, verduidelijking van begrippen, adviezen
en voorbeelden.



De taal van de vragenlijsten is aangepast aan de context van gezins- en
groepsopvang.



Uitermate geschikt voor begeleiders in gezinsopvang, kleine
opvanglocaties (minder dan 5 medewerkers) en lerende netwerken met
collega’s.

Online interactief digitaal systeem
Gedrukte versie van 10 vragenlijsten
Het online systeem werkt met een licentie- en abonnementskost, zie www.prose.be



Gegevens worden automatisch verwerkt en in rapporten gegoten.



Je kan je resultaten vergelijken met de andere initiatieven in de sector.



Je hebt de mogelijkheid om een tevredenheidsmeting te doen bij
medewerkers, ouders en andere betrokkenen.



Je kan eigen vragen, opmerkingen en suggesties toevoegen



Uitermate geschikt voor grotere opvanglocaties (meer dan 5
medewerkers), die de mening van individuele medewerkers willen
gebruiken in de kwaliteitsmeting van hun werking.
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