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Inhoud 
Implementatie van de pedagogische visie in Kinderlach  
Monitoren en meten van de pedagogische werking a.d.h.v. instrumenten uit MemoQ 
 

Bestemming 
Kinderen en gezinnen 
Alle medewerkers 

Doelstellingen 

 Implementatie van de pedagogische visie bij alle medewerkers  

 Het aanbieden van rijke ontplooiingskansen door  werken met de 4 ervaringsgebieden  

 Pedagogische ondersteuning  
o Het evenwicht bewaren tussen draagkracht en draaglast 
o Overlegmomenten inplannen over de “pedagogische werking” binnen onze organisatie 
o Vorming 
o Externe netwerken 

 Ouders informeren over de pedagogische werking 
 

 Zelfevaluaties uitvoeren adv de instrumenten van MeMoq 
 

Toepassingsgebied 
Onderdeel van het kwaliteitsbeleid 

 Alle op te vangen kinderen/medewerkers 

Doelstelling Wie Wanneer Resultaat Opmerking/Hulpmiddelen/Evaluatie 

Algemeen 

Implementatie 
gedachtengoed 
 
 
Het aanbieden van rijke 
ontplooiingskansen  
 

Introductie 
mw 
 
 
Alle mw 
 
 

Bij aanwerving 
Dagelijkse 
werking 
 
Dagelijkse 
werking 

Overlegmoment waarin strategie en visie wordt besproken 
De basishouding van de medewerker is een weerspiegeling van de visie 
 
 
Een lijst van activiteiten die dagelijks voorkomen opstellen. 
Tijdens alle ontmoetingsmomenten met kinderen komen de 4 
ervaringsgebieden aan bod (namelijk:  1) ik en de ander, 2) lichaam en 
beweging 3) communicatie en expressie, 4) verkennen van de wereld) 

Onthaalbrochure 
Functieomschrijving 
 
 
 
Visuele voorstelling ervaringsgebieden 
 



Ouders  Bij aanvraag  
+ rond 
bijbestelling 

Communicatie dagelijkse werking 

 
Procedure ouderbetrokkenheid en -
participatie 
 

Pedagogische ondersteuning 

Het evenwicht bewaren 
tussen draagkracht en 
draaglast 

    

Netwerking Kdv/dvo  Er is een actieve deelname pedagogische werkgroep Vlaams 
Welzijnsverbond 
Pedagogische werkgroep KDV Kinderlach 
 

Verslag map  

Overlegmomenten Kdv/dvo Teamoverleg  Regelmatig is er tijdens de geplande teams tijd en ruimte  om na een 
theoretisch gedeelte ook samen als groep praktisch aan de slag te gaan 
Dit wordt verzameld in een pedagogisch map (of deel van een grotere 
map bij de onthaalouders) in de leefgroep/bij de onthaalouder. Tijdens 
het thema kunnen deze activiteiten aangevuld worden. 
Ook de berichtgeving (tips, voorbeelden, …) worden in deze map 
bewaard. 

Pedagogische map 

Zelfevaluatie     
   Instrumenten uit de 6 dimensies van MeMoQ gebruiken 

 
Memo Q 
 

 
Bijlagen 

 Visie, missie, strategie 
Bronnen 

 Pedagogisch netwerk 

 MeMoq 
 

Versiebeheer - Reden van wijziging Gewijzigde delen Datum Opmerking 

December 2014    

Januari 2016 Na overleg met de verschillende teams – introductie appels 
(belangrijkste items in de pedagogische werking) 

 Zie ook teamverslagen kdv + dvo 

Ondertussen introductie “Pedagogisch 
raamwerk” – MemoQ 
Gewijzigde versie van visie, missie 

Basisopvatting: de verschillende procedures bestaan – hierin 
omschrijven we de strategie 

Juni 2018 Een aantal hulpmiddelen moeten 
herbekeken worden en aangepast 

 


