
 

Expeditie kwaliteit: handleiding 
 
Het kwaliteitshandboek, het pedagogisch raamwerk, het zelfevaluatie-instrument van 
MeMoQ, allemaal instrumenten om te werken aan pedagogische kwaliteit.  
Maar zie jij nog het bos door de bomen? Hoe kan je een route voor je pedagogisch 
beleid uitstippelen met deze instrumenten in je reistas?  
Expeditie kwaliteit werd ontwikkeld om met een groep leidinggevenden of pedagogisch 
coaches uit te wisselen over deze vragen.  
 
 

Materiaal 
 
Expeditie kwaliteit bestaat uit:  

 een spelbord  
 36 blauwe en 40 groene spelkaarten over het kwaliteitshandboek algemeen, de 
procedures uit het pedagogisch beleid van het kwaliteitshandboek, het 
vormingsbeleid, het zelfevaluatie-instrument MeMoQ, het pedagogisch raamwerk 
en welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en het team  

 30 rode kaarten over de randvoorwaarden om aan pedagogische kwaliteit te 
werken en succeservaringen 

 
Nog extra nodig:  

 Een pion per deelnemer 
 Een dobbelsteen  

 
 

Verloop 
 

Zet het spelbord klaar. De blauwe, groene en rode 

kaartjes leg je naast het overeenkomstige hokje 

op het spelbord.  

Plaats alle pionnen bij ‘START’. Kies wie begint. 

Om beurt gooien de deelnemers de dobbelsteen. 

Ze zetten zoveel stappen als ze gegooid hebben.  

Ze nemen het bovenste kaartje dat bij hun vakje 
hoort en lezen de vraag luidop. Degene die aan 
zet is, geeft als eerste een antwoord. Nadien 
kunnen de andere deelnemers aanvullen.  
 
Speciale vakjes: 
 
Als je op MISIE en VISIE of op PEDAGOGISCH 
RAAMWERK komt, leg je de link tussen beide. 
Vandaar de rode en groene stippen op het 



 

spelbord. Vragen die kunnen helpen: Sluiten je eigen missie en visie aan bij wat in het 
pedagogisch raamwerk staat? Gebruik je het pedagogisch raamwerk als basis voor je 
eigen missie en visie?  
 
Als je op LINK NAAR DECREET komt, bespreek je hoe je vanuit het zelfevaluatie-
instrument MeMoQ de link maakt naar het decreet en het pedagogisch beleid in het 
kwaliteitshandboek. Als je geen link ziet tussen beide, kan je met de lat terug naar 
omhoog, en bespreek je voor de verschillende procedures (wennen, spelmaterialen, 
regelmaat in de dagindeling, welbevinden en betrokkenheid, taalverwerving, respectvolle 
houding, continuïteit, toezicht en permanente begeleiding, regelmatig overleg met 
ouders, evaluaties en tevredenheid ouders) waar die aan bod komen in het zelfevaluatie-
instrument. Je kan hiervoor ook het document met linken1 tussen de beide gebruiken.  
 
Als je op ZORGINSPECTIE komt, vertel je of je zorginspectie al over de vloer hebt gehad 
voor een afname van het monitoringsinstrument MeMoQ. Wat waren je ervaringen 
hiermee?  
 
Als je op het laatste vak STILSTAAN MET HET TEAM komt, bedenk je op welke manier je 
met je team stilstaat om te werken aan de pedagogische kwaliteit.  
 

Doel  
 
Er bestaan verschillende tools die je als leidinggevende of pedagogisch coach kan 
gebruiken om aan kwaliteit te werken. Het doel van ‘Expeditie kwaliteit’ is om de tools te 
bespreken en aan elkaar te linken. De vragen op de kaartjes zetten aan om met elkaar in 
gesprek te gaan en om elkaar te inspiriren en verder op weg te helpen.  
 
Dit spel kan gebruikt worden tijdens intervisies of werkgroepen over pedagogische 
kwaliteit.  
 
Tips:  

 Voor een goede uitwisseling adviseren we om het spel met min. 4 en max. 8 
personen te spelen.  

 Het spel is niet gemaakt om met kinderbegeleiders te spelen.  
 

                                     
1 Op te vragen bij marie.lindemans@vgc.be  
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