
Samen op weg naar een 
kwaliteitslabel kleuteropvang

Inschattingsinstrument



 

 

 

 

INSCHATTINGSINSTRUMENT

WAAROM?
❖ Decreet Buitenschoolse Opvang en 

Activiteiten (BOA) = evolutie in 

buitenschoolse kinderopvang

❖ Wat betekent BOA voor mijn initiatief?

❖ Wat is een kwaliteitslabel 

kleuteropvang?

❖ Zal ik een kwaliteitslabel kleuteropvang 

aanvragen?

❖ Zal ik mijn kwaliteitslabel kleuteropvang 

behouden?

WAT?
❖ Met dit instrument kan je nagaan hoe 

jouw werking zich verhoudt tegenover de 

kwaliteitsvoorwaarden uit het label.

❖ Het instrument is een middel om te 

bekijken of je een kwaliteitslabel 

kleuteropvang zal 

aanvragen/behouden? En wat is 

daarvoor nodig?

❖ Zelfstandig te doorlopen en/of met hulp 

van je regionaal ondersteuner bij Mentes. 

Die kan je ook helpen bij het opmaken 

van een plan van aanpak. 



Voordelen van een 
kwaliteitslabel?

Kunnen we kwaliteitsvolle opvang organiseren voor kleuters?

We bieden dan een veilig nest, zorg en begeleiding.

❖ We geven aan kinderen en ouders zekerheid dat er kwaliteitsvolle 

opvang is.

❖ We verhogen de kans op financiële steun van het lokaal bestuur 

vanaf 2026.

❖ We garanderen goede werkomstandigheden en degelijk leerbeleid 



 

 

 

 

KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG

Willen we dat? En met specifieke aandacht en voorrang voor kleuters?

Formuleer hier kort je ambitie inzake kleuteropvang.



 

 

 

 

KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG

Hoe is de opvang nu?

De huidige opvang is een veilig nest voor 
kinderen en gezinnen?

De huidige opvang biedt zorg en 
begeleiding?

De huidige opvang biedt 
speelmogelijkheden?

De huidige opvang geeft voorrang aan 
kleuters?

De huidige opvang biedt medewerkers 
goede werkomstandigheden?

Wat is sterk? Waar zie ik knopen? 
Waar zie ik kansen?

Niet 

OK
Twijfel Bijna OK



De kwaliteits-
voorwaarden in mijn 
werking?



Voorwaarden kwaliteitslabel
kleuteropvang op een rijtje

ORGANISATO-
RISCH BELEID

TOEGANKELIJK
-HEID

PEDAGOGISCH 
BELEID

MEDEWERKERS
- BELEID

MONITORING & 
EVALUATIE

❖ Min. 200 
opvanguren

❖ Kwaliteitsvoll
e en 
duurzame 
werking

❖ Gezond 
financieel 
beleid 

❖ Rechts-
persoonlijkhei
d

❖ Inclusief en 
toegankelijk 
voor elk kind 
en zijn gezin

❖ Een 
beschrijving 
van het 
opvangaanb
od en de 
voorwaarden 
ervan

❖ Er is plaats 
voor alle 
interesses, 
mogelijkhede
n en talenten 
van alle 
kinderen

❖ Er zijn 
kwaliteitsvolle 
interacties

❖ De omgeving 
is gezond

❖ Duurzaam 
beleid met 
goede werk-
omstandighed
en

❖ Er is een 
verantwoordelij
ke

❖ Er is voldoende 
competente 
begeleiding

❖ Regelmatige 
evaluatie en 
bijsturing met 
kinderen en 
ouders

❖ Er is een 
klachten-
procedure



 

 

 

 

IN ORDE MET HET ORGANISATORISCH BELEID?

Je kan vertellen hoe:

1. Je een gedragen visie hebt gemaakt samen met je 

medewerkers, dit met doelen en acties over kinderen, 

gezinnen en de plek van jouw aanbod in het geheel van 

BOA.

2. Je dagelijkse werking gestructureerd vorm krijgt: wie heeft 

de leiding, hoe verbeter je de werking, hoe ga je om met 

feedback, hoe communiceer je helder, …

3. Je in een breed lokaal netwerk samenwerkt om aan de 

noden van de gezinnen tegemoet te komen.

Je zorgt voor:

❖ Min. 200 
opvanguren

❖ Kwaliteitsvolle 
en duurzame 
werking

❖ Gezond 
financieel 
beleid 

❖ Rechts-
persoonlijkhei
d

KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG 

ORGANISATORISCH BELEID



 

 

 

 

ORGANISATORISCH BELEID

Niet 

OK
Twijfel Bijna OK

Wat is sterk in je huidige werking? Waar zie je groeikansen?



 

 

 

 

JE OPVANG IS TOEGANKELIJK?

Je kan vertellen hoe:

1. Je zorgt voor een helder prijsbeleid met sociaal tarief.

2. Je een proactief opnamebeleid voert (zonder drempels).

3. Je voorrang geeft aan kleuters.

4. Je specifieke aandacht hebt voor kwetsbare gezinnen en 

kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

5. Je positief omgaat met diversiteit en iedereen zich welkom 

voelt.

6. Je goede onderlinge afspraken maakt met gezinnen - die 

je ook schriftelijk vastlegt – en met de nodige flexibiliteit.

7. Je informatie up-to-date en beschikbaar is.

KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG 

TOEGANKELIJKHEID

❖ Inclusief en 
toegankelijk 
voor elk kind 
en zijn gezin

❖ Een 
beschrijving 
van het 
opvangaanb
od en de 
voorwaarden 
ervan



 

 

 

 

TOEGANKELIJKHEID

Niet 

OK
Twijfel Bijna OK

Wat is sterk in je huidige werking? Waar zie je groeikansen?



 

 

 

 

IN ORDE MET JE PEDAGOGISCH BELEID?

Je kan vertellen hoe:

1. Je zorgt voor rijke en gevarieerde speelmogelijkheden én de 

mogelijkheid tot rust of zich terugtrekken. 

2. Je rekening houdt met de eigenheid, voorkeuren, interesses en 

talenten van de kinderen.

3. Je een aangepast taalbeleid hanteert.

4. Je inzet op kwaliteitsvolle interacties van begeleiders met kinderen 

met oog op hun welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid.

5. Je zorgt voor speelruimte binnen en buiten die kinderen mee 

vormgeven.

6. Je zorgt voor een gezonde omgeving en slim omgaat met risico’s 

en veiligheid.

7. Je zorgt voor een goede tijdsindeling. 

KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG 

PEDAGOGISCH BELEID

Je zorgt voor:

❖ Opvang is vrije 
tijd

❖ Continuïteit in 
de begeleiding

❖ 1 begeleider 
per 18 
kinderen; 2 
vanaf 19 
kinderen

❖ Een gezonde 
en speelse 
omgeving



 

 

 

 

PEDAGOGISCH BELEID

Niet 

OK
Twijfel Bijna OK

Wat is sterk in je huidige werking? Waar zie je groeikansen?



 

 

 

 

IN ORDE MET JE MEDEWERKERSBELEID?

Je kan vertellen hoe:

1. Je goede werkomstandigheden waarmaakt (werkruimtes, pauze, 

vakantieregeling, …) met een duurzaam beleid.

2. Je aandacht hebt voor het versterken van de nodige 

competenties en vaardigheden met een helder leerbeleid.

3. 80% van de begeleiders vorming heeft afgewerkt over zes 

competenties (zorg en spelmogelijkheden bieden, samenwerken 

met ouders, met collega’s, met partners, positief omgaan met 

diversiteit en reflecteren).

4. Elke medewerker grensoverschrijdend gedrag voorkomt, 

doortastend kan handelen in crisissituaties (brand, ongeval, …) en 

slim omgaat met risico’s.

KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG 

MEDEWERKERSBELEID

Je zorgt voor:

❖ Een 
competente 
verantwoordelij
ke

❖ Voldoende 
competente  
begeleiding

❖ Recent 
uittreksel 
strafregister

❖ Actieve kennis 
Nederlands



 

 

 

 

MEDEWERKERSBELEID

Niet 

OK
Twijfel Bijna OK

Wat is sterk in je huidige werking? Waar zie je groeikansen?



 

 

 

 

IN ORDE MET EVALUATIE & MONITORING?

Je kan vertellen hoe:

1. Je de werking evalueert en bijstuurt door regelmatig noden van 

kinderen, gezinnen en medewerkers in kaart te brengen.

2. Je nagaat hoe jouw opvang past binnen het geheel van het 

lokale aanbod en de doelen van het lokaal 

samenwerkingsverband. 

3. Je schendingen van fysieke of psychische integriteit meldt aan 

Opgroeien en aanpakt. 

4. Je voorziet in een klachtenprocedure.

5. Je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. 

KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG 

EVALUATIE & MONITORING

❖ Regelmatige 
evaluatie en 
bijsturing met 
kinderen, 
ouders, 
medewerkers 
en partners

❖ Er is een 
klachten-
procedure

❖ Je werkt mee 
aan evaluatie 
van lokaal en 
Vlaams 
beleid



 

 

 

 

EVALUATIE & MONITORING

Niet 

OK
Twijfel Bijna OK

Wat is sterk in je huidige werking? Waar zie je groeikansen?



Kwaliteitslabel 
aanvragen?



 

 

 

 

KLAAR OM HET LABEL AAN TE VRAGEN?

1. Rechtspersoon zijn.

2. Het lokaal bestuur informeren over jouw intentie om het kwaliteitslabel aan te 
vragen.

3. De kwaliteitsvoorwaarden naleven op de 5 thema’s.

4. Het aanvraagformulier invullen met enkele gegevens en verklaring op 
erewoord over het naleven van de voorwaarden en het informeren van het 
lokaal bestuur.

5. Uittreksel uit het strafregister toevoegen voor organisator én 
verantwoordelijke.

6. Bij aanvraag na weigering of opheffing: voeg documenten toe waaruit blijkt 
dat de reden daartoe niet langer bestaat.

HOE VRAAG IK EEN 
KWALITEITSLABEL AAN?



Tijd voor een 
besluit



 

 

 

 

BESLUIT

Ben je er klaar voor? 
Waarom wel of niet?

Zie je moeilijkheden?
Welke? Hoe kan je die aanpakken?

Heb je nood aan ondersteuning? Welke? Waar kan je die vinden?



 

 

 

 

BESLUIT

Niet 

OK
Twijfel Bijna OK



Samen op weg naar een 
kwaliteitslabel kleuteropvang



MENTES UW PARTNER?

MENTES = NETWERKORGANISATIE

- Verschillende autonome organisaties

- Werken aan beleidsvoerend vermogen 

MENTES-DOELGROEP

Buitenschoolse Opvang = private organisatoren

- met kwaliteitslabel kleuteropvang (geen of beperkte subsidie in 

overgangsperiode)

- die overwegen kwaliteitslabel kleuteropvang te behalen



Ondersteuning door Mentes

• Infopunt Mentes voor vragen – infopunt@mentesvzw.be

• Materialen voor zelfstandig werken
• Een inschattingsinstrument en info over de 

kwaliteitsvoorwaarden

• Boem Boem Pauw 

• Ondersteuning in groep
• Thematische sessies in 2023 over elke voorwaarde uit het label 

• Lerende netwerken, collegaklap, intervisie in jouw regio

• Individuele ondersteuning per organisator
• Basispakket 2 sessies voor portret BVV en plan van aanpak

• Verdiepende sessies voor starters:  +3 = 5

mailto:infopunt@mentesvzw.be

