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1 INLEIDING
Als onderdeel van het LSM-project “Meer en nog betere kinderopvang in Limburg” ontwikkelde PCBO instrumenten voor elke opvangvoorziening om de eigen werking in kaart te brengen. Met dit instrument kan de
pedagogische werking van een kinderopvang geanalyseerd en eventueel verbeterd worden.
Op vlak van de pedagogische werking van de opvang zijn er reeds verschillende nuttige instrumenten uitgewerkt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan Ziko of Kwapoi.
Met de uitwerking van dit instrument wensen we de bestaande hulpmiddelen niet te vervangen, maar een
andere kijk te bieden op de evaluatie van de pedagogische werking van een kinderopvangvoorziening.
De schalen dienen in de eerste plaats als een reflectie-instrument dat de eigen organisatie kritisch laat nadenken over haar eigen werkwijze. Het (in team) bespreken van de stellingen is hierin een eerste belangrijke
stap. Vervolgens helpen andere ontwikkelde documenten (een cultuurkwadrant, een pedagogisch actieplan,
pedagogische ontwikkeltips, …) je op weg om deze reflectie om te zetten in concrete kwaliteitsverbeterende
acties.

2 SCHALEN
We ontwikkelden voor dit instrument zes verschillende schalen:
 structuur en vrijheid
 behulpzaamheid en zelfredzaamheid
 bottom-up en top-down
 homogeniteit en heterogeniteit
 afwachtend en confronterend
 rust en energie.
Door rekening te houden met de inhouden van verschillende bestaande instrumenten op vlak van kwaliteit
van de kinderopvang, is dit instrument bruikbaar voor alle opvangvormen en bevat het de belangrijkste
domeinen op vlak van pedagogisch beleid in een kinderopvang.
Voorbeeld pedagogische schaal:
STRUCTUUR

VRIJHEID

VOOR KINDEREN
n.v.t.
Breng- en haalmoment

Breng- en haalmoment

Elk kind neemt volgens een vast ritueel
afscheid van de ouder(s) (bijvoorbeeld:
nog even kijken aan het raam en dan
spelen).

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Elk kind neemt op zijn eigen manier
en ritme afscheid van de ouder(s).

Kinderen die in de opvang aankomen,
volgen een bepaalde routine (bijvoorbeeld jas weghangen, naamkaartje
ophangen en spelen).

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Kinderen die in de opvang aankomen,
doen onmiddellijk vrij wat ze willen.

Dagverloop - houvast voor kinderen
Er is een vast dagverloop in de opvang.

Dagverloop - houvast voor kinderen
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Er is geen vast dagverloop in de
opvang.
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2. 1 INHOUD SCHALEN
2.1.1 DE SCHAAL STRUCTUUR EN VRIJHEID
Definitie
In deze schaal wordt nagegaan in welke mate een opvanginitiatief vasthoudt aan een bepaalde structuur, waarin o.a. een
vaste dagindeling en regels gehanteerd worden.
Daartegenover staat de vrijheid die geboden wordt door het opvanginitiatief aan het kind, medewerker of ouder om zelf
het opvanggebeuren te bepalen en vorm te geven.
Pedagogische principes
 Het vrijetijdsprincipe
 Eigenheid en ritme van elk kind respecteren
 Structureren en grenzen stellen

2.1.2 DE SCHAAL BEHULPZAAMHEID EN ZELFREDZAAMHEID
Definitie
In deze schaal wordt er nagegaan in welke mate er belang wordt gehecht aan behulpzaamheid en je kinderen, ouders of
collega’s ter hulp snelt in allerhande situaties.
Dit wordt vergeleken met het belang dat je hecht aan (het stimuleren van de) zelfredzaamheid van mensen in de opvang.
In dit geval worden mensen aangezet om zelfstandig te werk te gaan, zonder hulp van anderen.
Pedagogische principes
 Stimuleren
 Aanzetten tot initiatief
 Verzorgen
 Ondersteunen
 Dingen aanleren

2.1.3 DE SCHAAL BOTTOM-UP EN TOP-DOWN
Definitie
In deze schaal wordt nagegaan in welke mate een opvang de werking organiseert of aanpast afhankelijk van input en
sturing vanuit een hoger niveau.
Daartegenover wordt bepaald in welke mate de werking wordt aangepast en rekening houdt met de gebruikers en vervolgens met de medewerkers van de kinderopvang.
Pedagogische principes
 Kinderparticipatie
 Ouderparticipatie
 Teamparticipatie
 Organisatiebetrokkenheid

2.1.4 DE SCHAAL HOMOGENITEIT EN HETEROGENITEIT
Definitie
In deze schaal wordt nagegaan in welke mate er op een uniforme, gelijkaardige wijze wordt omgegaan met de verschillende kinderen, ouders, …
Daartegenover wordt bepaald in welke mate de aanpak individueel wordt afgestemd op het kind, de ouder, …
Pedagogische principes
 Diversiteit
 Gelijkheid
 Eigenheid en ritme van elk kind respecteren
 Groepsgebeuren
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2.1.5 DE SCHAAL AFWACHTEND EN CONFRONTEREND
Definitie
In deze schaal wordt nagegaan in welke mate je in een opvanginitiatief de neiging hebt om niet te veel in te grijpen in
situaties.
Daartegenover staat de confronterende aanpak, waarin je meteen in actie treedt, reageert op situaties, ingrijpt, regelend
optreedt.
Pedagogische principes
 Grenzen stellen
 Initiatief
 Oplossend vermogen stimuleren
 Sturen

2.1.6 DE SCHAAL RUST EN ENERGIE
Definitie
In deze schaal wordt nagegaan in welke mate je in de opvang belang hecht aan het bieden van veiligheid en het creëren
van rust.
Daartegenover wordt bepaald in welke mate je in de opvang belang hecht aan het creëren van avontuur en uitdaging,
waardoor kinderen grenzen kunnen uittesten en verleggen.
Pedagogische principes
 Avontuur
 Ontwikkeling stimuleren
 Rust
 Ontdekkingsvrijheid

3 OPSTELLEN CULTUURKWADRANT
Via het invullen van de pedagogische schalen krijgt de voorziening een beeld van hoe werknemers de huidige
werking percipiëren. Door het opstellen van een cultuurkwadrant koppelen we deze perceptie aan motieven/
sterktes, maar ook aan risico’s die aan deze werking gelinkt kunnen worden. Cultuurkwadranten volgen
hierin in grote lijnen de theorie van de kernkwadranten, ontwikkeld door Daniel Ofman.
Voorbeeld kernkwadrant:
KERNKWALITEIT
Veiligheid

te veel van het goede

Het negatief tegenovergestelde
daarvan is:
ALLERGIE
Onveilig

VALKUIL
Overbeschermend
Het positief tegenovergestelde
daarvan is:

te veel van het goede

UITDAGING
Loslaten

Wanneer een kwadrant voor een organisatie wordt opgesteld, spreken we van cultuurkwadranten. De organisatiecultuur kunnen we omschrijven als: “de talloze geschreven en ongeschreven regels in het bedrijf die aangeven welk gedrag er van iemand verwacht wordt en welk gedrag aangemoedigd en beloond wordt. Wanneer
je van dat gedrag afwijkt, geeft de cultuur aan waarop je aangesproken wordt.”(Ofman, Bezieling en kwaliteit
in organisaties, 2008) Een cultuurkwadrant geeft collectieve kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
weer die op deze organisatiecultuur geënt zijn.

17

KIND

3.1.1 VERTALING NAAR ACTIEPLAN
Wanneer het cultuurkwadrant is opgesteld, bepaal je in een volgende fase hoe je hierrond acties wilt voeren.
Het document “pedagogisch actieplan” (zie website) biedt hiervoor een format aan.
Initiatieven die gebruikmaken van de aangeboden PCBO-begeleiding, ontvangen hiervoor de nodige ondersteuningsinstrumenten.
Meer informatie over de verschillende pedagogische schalen kan verkregen worden via de website www.
limburg.be/pcbo.

18

