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DE QUICKSCAN 
 

 1 INLEIDING

Het toepassen van een kwaliteitsbeleid vormt een cyclisch proces, bestaande uit vijf fasen: willen, weten, 

wegen, werken en waken. 

Met de quickscan bevind je je in de fase van het weten. Je vult een vragenlijst in die verschillende aspecten – 

Personeel, Organisatie, Middelen en partnerschappen - van een organisatie onder de loep neemt om zo een 

globaal beeld van de werking van je opvangvoorziening te krijgen.

In deze fase is het belangrijk dat je niet alleen als verantwoordelijke informatie verzamelt, maar dat je ook 

andere medewerkers of sleutelpersonen die goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de opvang, bij 

dit proces betrekt.

Daarnaast is openheid noodzakelijk om een correct beeld te krijgen van de werking van je voorziening. De 

medewerkers en andere betrokkenen moeten hun mening kunnen geven in vertrouwen.

Wanneer je informatie verzamelt om op de vragen van de quickscan te kunnen antwoorden, is het bovendien 

belangrijk dat deze informatie aantoonbaar en correct is, zoals concrete voorbeelden, verslagen, procedu-

res op papier, enzovoort. Kwaliteit is immers gebaseerd op systematiek en niet op toevalstreffers. Je zal de 

verzamelde informatie dan ook steeds kritisch moeten bekijken.

Wanneer alle informatie is verzameld, kunnen de vragen van de quickscan ingevuld worden. Je bespreekt 

deze best in groep waarbij je zelf kiest of je de vragen al dan niet eerst individueel laat invullen door de me-

dewerkers om ze daarna samen te bespreken en tot een consensus te komen voor het beantwoorden van de 

vragen.

Je zal merken dat de vragen die gesteld worden, ja/nee-vragen zijn. Er is geen grijs, het is of zwart of wit. 

Wanneer je de vragen beantwoordt, baseer je je enkel op aantoonbare en concrete informatie. Een vraag kan 

maar met “ja” beantwoord worden als op ieder onderdeel van de vraag positief kan geantwoord worden. Is 

dit niet mogelijk, dan is het antwoord onverbiddelijk “nee”.  

Naast de ja/nee-vragen, wordt er om een globale inschatting gevraagd. Hoe ver vind je dat de voorziening 

staat op vlak van dat criterium. Hier is er meer ruimte voor nuance. Er kan gekozen worden tussen vijf alter-

natieven:

1  niet of anekdotisch: we zijn hiermee nog niet gestart, of we hebben hier al eens over nagedacht, maar zijn 

nog tot niets concreet gekomen

2  een eerste aanzet: er zijn plannen opgesteld en al uitgevoerd

3  redelijk uitgewerkt: we zijn hiermee bezig, hebben acties ontwikkeld die opgevolgd en geëvalueerd worden 

4  goed uitgewerkt: we zijn hier al enige tijd mee bezig, de ontwikkelde acties lopen goed en er zit systema-

tiek/samenhang in, we bereiken de afgesproken doelen

5 voorbeeldfunctie: we zijn er systematisch mee bezig en worden door externe partijen hier ook om geprezen.
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 2 NA DE QUICKSCAN …

Het invullen van de quickscan geeft je een eerste globaal beeld van waar jullie je als opvang bevinden voor 

wat betreft kwaliteitszorg. Je gaat op basis van dit globale beeld prioriteiten stellen en bepalen welk aan-

dachtspunt of welk domein je eerst gaat aanpakken.

Welk aandachtspunt of domein prioriteit krijgt, wordt niet bepaald door de som te maken van de scores uit 

de quickscan. Je gaat de onderwerpen en scores tegenover elkaar afwegen. Een slecht scorend onderdeel 

kan toch een lage prioriteit hebben omdat het minder belangrijk is in de werking van de opvang. Een goed 

scorend onderdeel kan een hoge prioriteit krijgen omdat het een kerneigenschap is van de opvang die nog 

verder uitgewerkt moet worden.

Je gaat dus zelf de prioriteiten bepalen, al dan niet in overleg. 

Wanneer je de prioriteiten hebt vastgelegd, ga je ze delen met de hele kinderopvangvoorziening, inclusief 

belanghebbenden. Dit kan aan de hand van een verslag waarin je de sterkten en zwakten van je voorziening 

kort weergeeft samen met de prioriteiten en het verdere verloop van het kwaliteitsproces.

Afhankelijk van de keuze begin je dan aan de module Organisatiebeleid, Personeelsbeleid of Middelen en 

partnerschappen.  
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 3 DE QUICKSCAN
 

 3.1 ORGANISATIE

 Leiderschap

Ja Nee

Beschikt de opvangvoorziening over een uitgeschreven missie, visie en waarden? _ _

Wordt de verantwoordelijke gezien als een rolmodel, gericht op continue verbetering? _ _

Heeft de verantwoordelijke een duidelijk systeem of methodiek om de belangrijkste zaken in de opvang-
voorziening efficiënt op te volgen?

_ _

Kan de verantwoordelijke beslissingen nemen en veranderingen doorvoeren? _ _

Is de verantwoordelijke gekend en betrokken bij klanten, partners en vertegenwoordigers in de samenle-
ving?

_ _

Wordt er door de verantwoordelijke aan de medewerkers voldoende ondersteuning en erkenning gegeven 
zodat ze gemotiveerd blijven?

_ _

Leiderschap – globale beoordeling

Niet of anekdotisch Een eerste aanzet Redelijk uitgewerkt Goed uitgewerkt Voorbeeldfunctie

_ _ _ _ _

 

Beleid en strategie

Ja Nee

Wordt bij het opstellen van het beleid en de strategie voldoende rekening gehouden met de huidige en 
toekomstige behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden?

_ _

Wordt het beleid en de strategie bepaald op basis van een reëel inzicht in de markt? Wordt er daarvoor 
gewerkt met een marktonderzoek, enquêtes of dergelijke?

_ _

Worden de beleids- en strategische plannen regelmatig geëvalueerd, herzien of geactualiseerd? _ _

Worden in het beleid en de strategie de belangrijkste processen (=sleutel-/kernprocessen) beschreven en 
wordt de strategie hierop toegepast?

_ _

Wordt het beleid en de strategie gecommuniceerd aan eigen medewerkers en andere externe belangheb-
benden?

_ _

Wordt er door de verantwoordelijke in voldoende mate toegezien op de uitvoering van de strategie? _ _

Beleid en strategie – globale beoordeling

Niet of anekdotisch Een eerste aanzet Redelijk uitgewerkt Goed uitgewerkt Voorbeeldfunctie

_ _ _ _ _

 3.2 PERSONEEL

Medewerkers

Ja Nee

Is er een duidelijke personeelsplanning en –opvolging (bv. door functionerings- en evaluatiegesprekken)? _ _

Worden de kennis, de competenties en de interesses van medewerkers geïdentificeerd en op peil gehou-
den (bv. via persoonlijke ontwikkelingsplannen)?

_ _

Worden de medewerkers voldoende betrokken bij de werking en het beleid? _ _

Krijgen de medewerkers verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden toegewezen? _ _

Wordt er een goede, volledige en transparante communicatie gevoerd tussen de medewerkers en de 
opvangvoorziening en vice versa?

_ _

Worden medewerkers in voldoende mate erkend en beloond voor hun prestaties? _ _

Medewerkers – globale beoordeling

Niet of anekdotisch Een eerste aanzet Redelijk uitgewerkt Goed uitgewerkt Voorbeeldfunctie

_ _ _ _ _
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Resultaten voor medewerkers

Ja Nee

Worden er door de verantwoordelijke kernindicatoren opgevolgd i.v.m. het personeelsbeleid (bv. cijfers 
over absenteïsme, veiligheid, verloning, …)?

_ _

Worden deze kernindicatoren vergeleken met andere voorzieningen? _ _

Worden de werknemers regelmatig ondervraagd m.b.t. hun tevredenheid (werkdruk, opleidingen, sfeer, 
flexibiliteit,…)?

_ _

Resultaten voor medewerkers – globale beoordeling

Niet of anekdotisch Een eerste aanzet Redelijk uitgewerkt Goed uitgewerkt Voorbeeldfunctie

_ _ _ _ _

 3.3 MIDDELEN EN PARTNERSCHAPPEN

Middelen en partnerschappen

Ja Nee

Wordt er door de opvangvoorziening samengewerkt met andere organisaties of met ouders om de wer-
king te verbeteren?

_ _

Is er voldoende vertrouwen in de financiële duurzaamheid van de opvangvoorziening en wordt er over 
financiële cijfers en evoluties gecommuniceerd met de medewerkers?

_ _

Worden de kennis en ervaringen van de medewerkers systematisch gedeeld? _ _

Doet de opvangvoorziening een beroep op voldoende technologische toepassingen om het werk te 
vereenvoudigen of te verbeteren?

_ _

Voldoet de infrastructuur (gebouwen en uitrusting) aan de wettelijke normen en aan de behoeften van de 
kinderen?

_ _

Middelen en partnerschappen – globale beoordeling

Niet of anekdotisch Een eerste aanzet Redelijk uitgewerkt Goed uitgewerkt Voorbeeldfunctie

_ _ _ _ _

Resultaten voor klanten/gebruikers

Ja Nee

Heeft de opvangvoorziening de belangrijkste factoren voor klanttevredenheid gedefinieerd en gaat ze 
deze op regelmatige basis na?

_ _

Zijn er voldoende informele en formele kanalen om ouders te betrekken bij het beleid van de kinder-op-
vangvoorziening?

_ _

Worden de klanten/gebruikers regelmatig ondervraagd over de tevredenheid m.b.t. de opvangvoorzie-
ning.

_ _

Resultaten voor klanten/gebruikers – globale beoordeling

Niet of anekdotisch Een eerste aanzet Redelijk uitgewerkt Goed uitgewerkt Voorbeeldfunctie

_ _ _ _ _


