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Trainingen en masterclasses 

‘In 5 stappen naar kwaliteit in OOJK’ 
 (Opvang en Onderwijs voor Jonge Kinderen) 

 
over toegankelijkheid, personeel en werkomstandigheden, curriculum, 

evaluatie en monitoring, beleid en financiering 
 

‘In 5 stappen naar kwaliteit’ is gebaseerd op de vijf pijlers van het Europees Kader 

voor Kwaliteit.  
Het Europees Kader voor Kwaliteit behandelt op een integrale wijze de meest relevante thema’s in het 
huidige beleid inzake het jonge kind en formuleert daarover duidelijke aanbevelingen. Het kader is 
opgesteld door een werkgroep met experts uit vrijwel alle EU-lidstaten en is onderbouwd met resultaten 
uit wetenschappelijk onderzoek.  
 
De masterclass en training hebben als doel het vertrouwd raken met het Europees Kader voor Kwaliteit, en 
dienen als reflectie en inspiratiebron voor kwaliteitsvernieuwing.  
Via de training en begeleiding krijgen organisaties zicht op  de missing links en op de verbeterpunten in 
eigen praktijk en beleid:  

 door reflectieopdrachten, casusbeschrijvingen en oefeningen die aansluiten bij de vijf thema’s van 
het kader: toegankelijkheid, personeel en omstandigheden, curriculum, evaluatie en monitoring, 
beleid en financiering;  

 door versterking en verbreding van inzicht ten aanzien van visie op kwaliteit (structurele-, proces-, 
en outcome-kwaliteit), de stimulering van ontwikkelingskansen van kinderen (op basis van het VN-
verdrag voor de Rechten van het Kind) en de ondersteuning van families, met respect voor 
diversiteit;  

 door verbinding te maken met de pedagogische kaders, het pedagogisch curriculum en het eigen 
pedagogisch beleid;  

 door een integrale en bottom-up benadering, en daarmee versterking van draagvlak, 
betrokkenheid en eigenaarschap. 
  

In de training werken we tevens met de High Five Quality Scan, eveneens gebaseerd op het Europees 
Kader voor Kwaliteit. De scan biedt instellingen voor het jonge kind de mogelijkheid hun interne kwaliteit 
op de vijf genoemde thema’s te evalueren. Aan de hand van concrete indicatoren wordt zichtbaar waar in 
de organisatie stappen kunnen worden gezet en waar de kwaliteit goed op orde is. De High Five Quality 
Scan is in 2017 opgenomen in de BKK-menukaart met aanbevolen zelfevaluatie-instrumenten voor 
kinderopvangorganisaties. 
 
De training is ontwikkeld door VBJK en Bureau MUTANT (2016), met medewerking van een team van 
deskundigen in Vlaanderen (VCOK) en Nederland (Nederlands Jeugdinstituut, Ana del Barrio Training & 
Consulting, Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra, Fontys Hogescholen, ZAAK!) in het kader van een 
ISSA-project (International Step by Step Association).  
De High Five Quality Scan (2017) is ontwikkeld door het Nederlandse team.  
De training en scan zijn uitgevoerd en getest in verschillende organisaties. 
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Trainingsonderdelen: 

- dag 1: presentatie van de vijf thema’s van het Europees Kader voor Kwaliteit, en verdieping op de 
thema’s toegankelijkheid, en personeel en omstandigheden. 

- dag 2: verdieping op de thema’s curriculum, evaluatie en monitoring, en beleid en financiering. 
- dag 3: één terugkomdagdeel intervisie en reflectie over praktijkervaringen. 

 
Het aanbod bestaat uit twee opties: 
-Training ‘In 5 stappen naar kwaliteit in OOJK’: 2 dagen, plus 1 terugkomdagdeel intervisie.  
De training (inclusief de High Five Quality Scan) is gericht op visie, reflectie op de vijf thema’s van het 
Europees Kader voor Kwaliteit, evaluatie en kwaliteitsvernieuwing. 
 
-Masterclass Europees Kader voor Kwaliteit en High Five Quality Scan: 1 dagdeel.  
In de masterclass worden de vijf thema’s van het Europees Kader voor Kwaliteit en de High Five Quality 
Scan geïntroduceerd, en via stellingen en reflectievragen verkend.  

 
Doelgroep 
De training  is bedoeld voor stafpedagogen, midden- en locatiemanagement, kwaliteits- en 

beleidsadviseurs van voorzieningen voor het jonge kind, en docenten van 
beroepsopleidingen.  

De masterclass  is bedoeld voor staf en management, landelijke en lokale beleidsmakers en beslissers, 
vertegenwoordigers van koepels en branches, projectleiders van innovatieve 
kwaliteitsprojecten. 

 
Aanmelding en informatie:  
Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl, 071 576 40 91. 
 
Uitvoering:  
Ana del Barrio Training & Consulting - www.anadelbarrio.nl 
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