
Tijdens dit online vormingstraject staat de pedagogische kwaliteit van je werking centraal. 
We nemen deze onder de loep aan de hand van de zes dimensies van het zelfevaluatie-
instrument MeMoQ.
Kies één of meerdere dimensies uit om te verkennen: welbevinden, betrokkenheid, emotionele
ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving, gezinnen en diversiteit.

DIGITAAL TRAJECT

Webinar (40')
K�k waar en wanneer je wilt

Informatie en inspiratie
Opdrachten  en reflectieoefeningen voor het hele team
Chatondersteuning van pedagogische coaches

Digitale nabespreking  waar je vragen kan stellen en
kan uitwisselen met andere collega's uit het werkveld.

Bekijk het programma en schrijf je in op vorming. cego.be

PER DIMENSIE KRIJG JE:

Digitaal platform

Nabespreking

PEDAGOGISCHE KWALITEIT IN DE KINDEROPVANG

Prijs  volledige  traject:  85  euro  

Prijs  per  dimensie:  25  euro  



Schrijf je in op vorming.cego.be

Het volledige traject loopt van 22  maart tot 5 juli 2021. 

Om  de drie weken krijg je toegang tot een nieuwe dimensie. 

"‘Welbevinden’ gaat over hoe kinderen zich voelen in de opvang"
"Het is de voorwaarde om tot ontwikkeling en diepgaand leren te komen"

Toegang  tot digitaal platform: 22/03/21
nabespreking: 19/04/21

PROGRAMMA

Welbevinden en betrokkenheid/ dimensie 1 & 2

"Het is aandacht hebben en zorg dragen voor hun emotionele behoeften en
in die zin hun gedrag begeleiden."

Toegang  tot digitaal platform: 12/04/21
nabespreking: 29/04/21

Emotionele ondersteuning/ dimensie 3

"Kinderen educatief ondersteunen betekent dat je het leren en de ontwikkeling
van de kinderen stimuleert."

Toegang tot digitaal platform: 3/05/21
nabespreking: 20/05/21

Educatieve ondersteuning/ dimensie 4

" Een ruimte biedt een boeiend en gevarieerd aanbod aan materialen en
activiteiten. Hierbij is ook een goede organisatie van tijd en personeel
belangrijk"

Toegang tot digitaal platform: 25/05/21
Nabespreking:  10/06/21 

Omgeving/ dimensie 5

"Samenwerken houdt in dat opvang en ouders elkaar leren kennen en
constant informatie met elkaar uitwisselen met respect voor de diversiteit in de
samenleving."

Toegang tot digitaal platform: 14/06/21
Nabespreking: 1/17/21

Gezinnen en diversiteit/ dimensie 6


