
Indicatorenbevraging Buitenschoolse Kinderopvang 
 

Indicatorenbevraging Kinderopvang van schoolkinderen tot 12 jaar

Beste mevrouw, 
Beste heer, 
 

Bedankt dat je wil deelnemen aan onze bevraging in de buitenschoolse kinderopvang!  
Met buitenschoolse kinderopvang bedoelen we de opvang van schoolkinderen (2,5 tot 12 jaar) voor of na de schooluren, en/of op schoolvrije dagen (bijv.
pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen, tijdens de vakanties…).

Deze vragenlijst wordt het best ingevuld door een medewerker die zowel zicht heeft op de dagelijkse werking als de initiatieven rond gezondheid in jouw
buitenschoolse kinderopvang (bijv. onthaalouder, zorgcöordinator, verantwoordelijke kinderopvang).  
Er kan slechts 1 vragenlijst per opvang worden ingevuld.

We bevragen de huidige situatie, dus niet wat je in de toekomst van plan bent. Dat zal aan bod komen bij de bevraging van 2023.  
 
De bevraging is opgebouwd volgens 6 thema's: voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken en alcohol. Daarna volgen nog enkele
algemene vragen over de initiatieven rond gezondheid in jouw buitenschoolse kinderopvang.  
 
Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan je pauzeren (knop midden onderaan de pagina) en op een
later tijdstip verdergaan.  
 
Heb je nog vragen over dit onderzoek? Misschien bieden deze FAQ je wel een antwoord. Zo niet, dan kan je steeds terecht bij Pieter Debognies.

 
Alvast heel erg bedankt!

 

 

Deze bevraging wordt ondersteund door GO!, IGO, Infano, Kind & Gezin, VBJK, Vlaams Welzijnsverbond en VVSG.

Pagina 1

Ga naar pagina 2 als
1. Welk soort opvang bieden jullie aan voor schoolgaande kinderen?

is gelijk aan Kinderopvang erkend, vergund, met attest van toezicht
Anders ga naar pagina 6
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Kinderopvang erkend, vergund, met attest van toezicht Kinderopvang georganiseerd door scholen

* 1. Welk soort opvang bieden jullie aan voor schoolgaande kinderen?

Zelfstandige onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang) Onthaalouder aangesloten bij organisator kinderopvang
(kinderbegeleider gezinsopvang met eigen statuut)

* 2. Wat is jouw functie binnen jouw buitenschoolse kinderopvang? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Toon pagina als
3. Welke soort buitenschoolse kinderopvang bied je aan?

is gelijk aan {{tooltip 'Groepsopvang' 'minimaal 9 opvangplaatsen' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}}
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Toon pagina als
3. Welke soort buitenschoolse kinderopvang bied je aan?

is gelijk aan {{tooltip 'Gezinsopvang' 'maximum 8 opvangplaatsen' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}}
of
4. Welke soort groepsopvang bied je aan?

is gelijk aan Samenwerkende onthaalouders
of
4. Welke soort groepsopvang bied je aan?

is gelijk aan Andere: (vul in)
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Samenwerkende onthaalouder (kinderbegeleider groepsopvang) Organisator kinderopvang

Pedagogisch beleidsmedewerker Verantwoordelijke/Coördinator kinderopvanglocatie

Teambegeleider/ -coach Kinderbegeleider in dienst van een organisator kinderopvang

Verpleegkundige Inclusiecoach

Andere functie: (vul in)

 

{{tooltip "Gezinsopvang" "maximum 8 opvangplaatsen" "bottom" "fas fa-
info-circle"}}

{{tooltip "Groepsopvang" "minimaal 9 opvangplaatsen" "bottom" "fas fa-
info-circle"}}

Ik weet het niet

* 3. Welke soort buitenschoolse kinderopvang bied je aan?

Samenwerkende onthaalouders Kinderdagverblijf

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 4. Welke soort groepsopvang bied je aan?

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 5. Is jouw buitenschoolse kinderopvang aangesloten bij een organisator kinderopvang (vroeger de ‘dienst voor onthaalouders’
genoemd)?

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 6. Werkt jouw buitenschoolse kinderopvang met een {{tooltip "inkomenstarief" "prijs op basis van inkomen en gezinssamenstelling"
"bottom" "fas fa-info-circle"}}?
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Pagina niet tonen als
1. Welk soort opvang bieden jullie aan voor schoolgaande kinderen?

is gelijk aan Kinderopvang erkend, vergund, met attest van toezicht
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* 7. Hoeveel gesubsidieerde plaatsen heeft jouw buitenschoolse kinderopvang?

Verticale groep(en): alle leeftijden samen in één groep Horizontale groepen: leeftijdsgebonden groepen

  
Ik weet het niet

* 8. Welke groepsindeling wordt er gehanteerd in jouw buitenschoolse kinderopvang?

* 9. Hoeveel {{tooltip "leefgroepen" "Groep van kinderen die zich samen in een afzonderlijke ruimte bevinden. Zelfstandige
onthaalouders hebben vaak maar 1 leefgroep." "bottom" "fas fa-info-circle"}} heeft jouw buitenschoolse kinderopvang?

* 10.Hoeveel kinderen worden er gemiddeld per {{tooltip "leefgroep" "Groep van kinderen die zich samen in een afzonderlijke ruimte
bevinden. Zelfstandige onthaalouders hebben vaak maar 1 leefgroep." "bottom" "fas fa-info-circle"}} opgevangen in jouw
buitenschoolse kinderopvang?

* 11.Hoeveel kinderen staan er gemiddeld onder toezicht van één begeleider in jouw buitenschoolse kinderopvang?

Directeur Zorgcoördinator

Beleidsmedewerker Leerkracht

Coördinator of verantwoordelijke kinderopvang Kinderbegeleider / opvoeder

Andere functie: (vul in)

 

* 12.Wat is jouw functie binnen de school? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 13.Hoeveel kinderen worden er gemiddeld opgevangen in jouw buitenschoolse kinderopvang?

* 14.Hoeveel kinderen staan er gemiddeld onder toezicht van één begeleider in jouw buitenschoolse kinderopvang?

DEEL 1: De gezondheidsthema’s
 
1. Thema voeding
 
In dit onderdeel wordt de voeding in jouw buitenschoolse opvang bevraagd. Er zijn vragen naar het aanbod en de samenstelling van de maaltijden, de
tussendoortjes en de dranken. Daarnaast bevragen we welke kinderactiviteiten er georganiseerd worden om kinderen te informeren over gezonde voeding, en
gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Pagina 3 van 26



Pagina 8

Toon pagina als
15. Biedt jouw buitenschoolse kinderopvang warme maaltijden aan? Het gaat hier zowel om een dagelijks aanbod als een aanbod in
bepaalde periodes (bijv. tijdens vakantieperiodes)....

is gelijk aan Ja, vanuit eigen beheer (bijv. via een eigen keuken, keuken van de organisatie)
of
15. Biedt jouw buitenschoolse kinderopvang warme maaltijden aan? Het gaat hier zowel om een dagelijks aanbod als een aanbod in
bepaalde periodes (bijv. tijdens vakantieperiodes)....

is gelijk aan Ja, via een externe leverancier (bijv. lokale traiteur of cateringbedrijf)
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Pagina 10

Toon pagina als

Neen Ja, vanuit eigen beheer (bijv. via een eigen keuken, keuken van de
organisatie)

Ja, via een externe leverancier (bijv. lokale traiteur of
cateringbedrijf)

  
Ik weet het niet

* 15.Biedt jouw buitenschoolse kinderopvang warme maaltijden aan? Het gaat hier zowel om een dagelijks aanbod als een aanbod in
bepaalde periodes (bijv. tijdens vakantieperiodes).

* 16.Hoe vaak worden de volgende voedingsmiddelen in de warme maaltijden aangeboden?
 

Nooit
 

Eén keer
per week of

minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
dagelijks

 
Dagelijks

Ik weet het
niet

Aardappelen en puree van aardappelen

Graanproducten (zoals rijst, pasta of couscous)

Gefrituurde aardappelproducten (zoals frieten of kroketten)

Groentepuree

Volwaardige groenteportie (4 à 5 eetlepels)

Vis (vet of mager)

Rood vlees (zoals rundsvlees, kalfsvlees of varkensvlees)

Wit vlees (gevogelte zoals kip of kalkoen)

Plantaardige vleesvervanger: peulvruchten (zoals kikkererwten, rode of witte bonen, tofu,
tempé, mycoproteïne, seitan of sojastukjes)

Ei

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 17.Biedt jouw buitenschoolse kinderopvang zelf broodmaaltijden aan als {{tooltip "hoofdmaaltijd" "ontbijt, middagmaal of avondmaal"
"bottom" "fas fa-info-circle"}}?
We bedoelen dus niet brood als tussendoortje; dit wordt verder in de vragenlijst bevraagd. Het gaat hier zowel om een dagelijks
aanbod als een aanbod in bepaalde periodes (bijv.  tijdens vakantieperiodes).
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17. Biedt jouw buitenschoolse kinderopvang zelf broodmaaltijden aan als {{tooltip 'hoofdmaaltijd' 'ontbijt, middagmaal of avondmaal'
'bottom' 'fas fa-info-circle'}}? We bedoelen dus niet brood als tussendoortje; dit wordt verder in de vragenlijst bevraagd. Het gaat hier
zowel om een dagelijks aanbod als een aanbod in bepaalde periodes (bijv. tijdens vakantieperiodes)....

is gelijk aan Ja
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* 18.Hoe vaak worden de volgende voedingsmiddelen in een broodmaaltijd aangeboden?
 

Nooit
 

Eén keer
per week of

minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
dagelijks

 
Dagelijks

Ik weet het
niet

Niet-volkoren graanproducten (zoals wit brood of een witte beschuit)

Volkoren graanproducten (zoals volkoren brood of een volkoren beschuit)

Ontbijtkoeken (zoals chocoladekoeken of croissants)

Ontbijtgranen (zoals cornflakes, muesli of havermout)

Melk- of sojaproducten (zoals yoghurt, kaas of plattekaas)

Groenten (rauw, gegrild of spread)

Fruit of  {{tooltip "fruitmoes" "(Light)confituur valt niet onder fruitmoes" "bottom" "fas fa-info-
circle"}}

Plantaardig beleg (zoals hummus of notenpasta)

(Verse) onbewerkte kip of kalkoen (zoals sneetjes gebakken kipfilet)

Bewerkte vleeswaren (zoals salami, kippewit of ham)

Zoet beleg (zoals choco, confituur, appel- of perenstroop of hagelslag)

Ei

Zachte margarine

Harde boter

* 19.Hoe vaak worden de volgende dranken, zowel betalend als gratis, aangeboden in jouw buitenschoolse kinderopvang?
 

Nooit
 

Enkel bij
speciale

gelegenheden
(bijv. bij

verjaardag,
receptie,

feest, einde
schooljaar…)

 
Eén keer
per week
of minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
dagelijks

 
Dagelijks

Ik weet het
niet

Gratis water (bijv. via waterfontein, waterreservoir, watertappunt, flessenwater)

Betalend water

Lichte, ongezoete kruiden- of vruchtenthee (bijv. linde, kamille)

Melk natuur of alternatief op basis van soja (natuur)

Melk of alternatief op basis van soja met toegevoegde smaken, suikers of zoetstoffen
(bijv. chocolademelk, fruitmelkdranken)

Verse groentesoep

(Versgeperst) fruitsap
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Light of zero frisdranken

Gesuikerde frisdranken

Neen Ja, op vastgestelde tijdstippen doorheen de opvangdag (bijv. na het tussendoortje of na
buitenspelen)

Ja, gedurende de volledige dag (zelf te nemen of
vragen)

  
Ik weet het niet

* 20.Mogen kinderen vrij water drinken?

* 21.Hoe vaak worden de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, aangeboden in jouw buitenschoolse kinderopvang?
 

Nooit
 

Enkel bij
speciale

gelegenheden
(bijv. een

verjaardag,
receptie,

feest,einde
schooljaar,…)

 
Eén keer
per week
of minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
dagelijks

 
Dagelijks

Ik weet het
niet

Gratis vers fruit

Betalend vers fruit

Verse groenten (rauw of gekookt)

Melkproducten zonder toevoeging van suiker (zoals yoghurt natuur)

Melkproducten met toevoeging van suiker (zoals pudding of gesuikerde yoghurt, yoghurt
met fruit)

Graanproducten (zoals belegde boterham of beschuit)

Smoothies

Droge koeken (zoals rijstkoeken, peperkoek of kinderkoekjes)

Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en ander gebak, chocolade,
snoeprepen, snoep

Zoute snacks (zoals chips of nootjes)

Neen Ja, er zijn mondelinge afspraken

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in andere documenten dan
het huishoudelijk reglement (bijv. de pedagogische visie,
onthaalbrochure, infobord, website, …)

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in het huishoudelijk
reglement

  
Ik weet het niet

* 22.Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang specifieke afspraken en/of regels met de kinderen en/of ouders om gezonde voeding te
stimuleren bij kinderen? Bijv. het verbieden van ongezonde traktaties, afspraken rond het meegeven van een tussendoortjes zoals
geen koeken met chocolade, … (meerdere antwoorden mogelijk)

We moedigen kinderen aan om voldoende te drinken. Kinderbegeleiders geven het gezonde voorbeeld in het bijzijn van
kinderen en ouders (bijv. water drinken, gezonde tussendoortjes eten,

* 23.Welke initiatieven neemt jouw buitenschoolse kinderopvang om gezonde voeding bij de kinderen te stimuleren? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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…).

We verbieden vette, gesuikerde, zoutrijke tussendoortjes (bijv. koeken
met chocolade of chips).

We bieden enkel gezonde tussendoortjes aan.

We moedigen gezonde dranken en tussendoortjes actief aan (bijv. een
vast fruitmoment).

We bieden enkel gezonde dranken aan (bijv. enkel water, melk).

We verbieden gesuikerde dranken (bijv. chocolademelk, fruitsap,
frisdrank, ...).

We verbieden ouders om ongezonde traktaties mee te geven bij
speciale gelegenheden zoals verjaardagen of afscheid van kinderen.

We moedigen ouders actief aan om gezonde traktaties mee te geven
bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen of afscheid van kinderen
(bijv. de voorkeur voor fruit of groenten; producten die niet te vet, zout
of zoet zijn zoals rozijntjes; een klein speelgoedje in plaats van
voeding).

Geen van bovenstaande

Andere initiatieven: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

Neen, nooit Ja, één of meerdere activiteiten per jaar

Ja, één of meerdere activiteiten per maand Ja, één of meerdere activiteiten per week

Ja, één of meerdere activiteiten per dag

  
Ik weet het niet

* 24.Organiseert jouw buitenschoolse kinderopvang activiteiten voor kinderen rond gezonde voeding? (bijv. knutselactiviteit rond
gezonde voeding, verhalen over gezonde voeding, samen gezonde maaltijden of tussendoortjes bedenken en bereiden, een uitstap
naar de fruitwinkel, een moestuin aanleggen en onderhouden, …)?

Neen Ja, via een infobord in de kinderopvang

Ja, via infobrieven Ja, via de nieuwsbrief van de kinderopvang

Ja, via sociale media (bijv. een Facebookgroep van de kinderopvang) Ja, via de website van de kinderopvang

Ja, via brochures, folders of posters Ja, in een gesprek met ouders (bijv. advies geven wanneer ouders
vragen hebben over gezonde voeding)

Ja, via een andere manier: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 25.Worden ouders in jouw buitenschoolse opvang geïnformeerd over gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 26.Zijn er binnen jouw buitenschoolse opvang afspraken voor het signaleren van kinderen met bijzondere noden rond gezonde
voeding (bijv. moeilijke eters, allergieën, …)?

Neen Ja, we bespreken het probleem en de aanpak ervan met de
verantwoordelijke en/of het team.

Ja, we winnen zelf advies in bij een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, diëtist, ondersteuningsnetwerk
kinderopvang, …).

Ja, we verwijzen ouders door naar een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, Kind & Gezin, …).

Ja, in overleg met de ouders stemmen we de begeleiding af op de
noden van het kind.

Ja, via een andere manier, namelijk: (vul in)

   

* 27.Neemt jouw buitenschoolse kinderopvang een taak op in het begeleiden van kinderen met een probleem rond gezonde voeding
(bijv. eetstoornissen, niet willen eten, …)? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
28. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema gezonde voeding voor kinderen? Het
gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van accommodatie,
aanreiken van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
28. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema gezonde voeding voor kinderen? Het
gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van accommodatie,
aanreiken van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Ik weet het niet

Met niemand Organisator van kinderopvang

(Het lokale team van) Kind en Gezin Huis van het Kind

CLB Opgroeien in Brussel

Ondersteuningsnetwerk kinderopvang Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Ondersteunende koepelorganisaties (bijv. VVSG, UnieKO, Vlaams
Welzijnsverbond, …)

Welzijns- en vrijetijdsorganisaties in de buurt (bijv. OCMW,
jongerenorganisatie, wijkgezondheidscentrum, …)

Zelfstandig consultant (bijv. een diëtist of logopedist)

Gemeente/stad Een andere kinderopvang

Scholen (bijv. stagiairs, schoolprojecten, …) Andere: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 28.Met wie werkt jouw {{tooltip "buitenschoolse kinderopvang" "de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang
bij aangesloten onthaalouders en groepsopvang" "bottom" "fas fa-info-circle"}} samen rond het thema gezonde voeding voor
kinderen?
Het gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van
accommodatie, aanreiken van subsidies, …).  (meerdere antwoorden mogelijk)

Het aanreiken van informatie en/of informatiematerialen (pakketten,
brochures, …)

Het gebruiken van accommodatie en infrastructuur

Het aanreiken van financiële middelen of subsidies Het aanbieden van een infosessie, opleiding of workshop voor de
kinderen, ouders of medewerkers

Het screenen of bevragen van het huidig aanbod rond gezonde
voeding

Het begeleiden van onze buitenschoolse kinderopvang bij het
uitbouwen van een voedingsbeleid

De totale begeleiding bij de uitwerking van een project Andere activiteiten: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 29.Voor welke activiteiten werkt jouw buitenschoolse kinderopvang samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

2. Thema beweging
 
In dit onderdeel wordt beweging in jouw buitenschoolse opvang bevraagd. Met het thema beweging bedoelen we alle activiteiten waarbij energieverbruik en
spierwerking nodig is, zoals opruimen, wandelen, knikkeren, verstoppertje spelen, fietsen, trampoline springen, ... Beweging is dus ruimer dan sport.
Er zijn vragen naar de bewegingsactiviteiten en de inrichting van jouw buitenschoolse opvang. Daarnaast bevragen we welke kinderactiviteiten er georganiseerd
worden om kinderen te informeren over bewegen, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.
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Toon pagina als
32.1. Openlucht speelplaats/buitenruimte of tuin (bijv. grasplein, moestuin)

is gelijk aan Ja
of
32.2. Overdekte speelplaats/buitenruimte

* 30.Hoe vaak worden volgende bewegingsactiviteiten aangeboden aan de kinderen?
 

Nooit
 

Eén keer
per week of

minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
dagelijks

 
Dagelijks

Ik weet het
niet

Spel- en sportmateriaal

Begeleide, korte bewegingsmomenten (bijv. springen op een liedje tussen twee activiteiten)

Begeleide, langdurige bewegingsactiviteiten (bijv. een hindernissenparcours doorlopen, aanleren
van dansjes)

Vrij bewegen en spelen

De binnenruimte is ingedeeld in speelzones/-hoeken: rustige
zones/hoeken (bijv. poppenhoek, knutselhoek, leeshoek) en actieve
zones/hoeken (bijv. ballenbad, ruimte met speelblokken).

Er is een vrije ruimte aanwezig zonder meubilair waar kinderen vrij
kunnen bewegen (bijv. open middenruimte van de leefruimte, gang,
…).

Er is voldoende en gevarieerd bewegingsmateriaal (bijv. bal, kegel,
fiets, wip, stelten, …) voor alle leeftijdsgroepen.

Geen van bovenstaande

Andere voorzieningen: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 31.Wat is er voorzien in de binnenruimte van jouw buitenschoolse kinderopvang? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 32.Zijn de volgende faciliteiten aanwezig in jouw buitenschoolse opvang?
 

Ja
 

Neen, maar
we kunnen

hiervoor
wel altijd,
tijdens de
volledige

opvangtijd,
terecht bij
een derde
(bijv. via

een school
of

gemeente)

 
Neen, maar
we kunnen
hiervoor op

bepaalde
momenten

of
tijdstippen
(bijv. enkel

in de
namiddag),
terecht bij
een derde
(bijv. via

een school
of

gemeente)

 
Neen, en

we kunnen
hiervoor
ook niet

terecht bij
een derde

Ik weet het
niet

Openlucht speelplaats/buitenruimte of tuin (bijv. grasplein, moestuin)

Overdekte speelplaats/buitenruimte

Voetbal-, basket- of andere sportvelden (niet op de speelplaats via bijv. veldlijnen)

Turnzaal of sporthal

Zwembad

Fietsenstalling
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is gelijk aan Ja
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Toon pagina als
32.2. Overdekte speelplaats/buitenruimte

kleiner dan Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een derde
of
32.1. Openlucht speelplaats/buitenruimte of tuin (bijv. grasplein, moestuin)

kleiner dan Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een derde
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Toon pagina als

< 15 m² 15 tot 50 m²

51 tot 150 m² 151 tot 250 m²

251 tot 500 m² > 500 m²

  
Ik weet het niet

* 33.Geef een ruwe schatting van de totale oppervlakte van de openlucht en overdekte speelplaats(en)/speelruimte(s). (Wanneer een tuin
toegankelijk is voor de kinderen, gelieve deze erbij te tellen.)

Er zijn markeringen (bijv. veldlijnen, …) en/of bijhorende spel- of
sportuitrusting (bijv. basketbalring, …) aangebracht.

Er zijn groene elementen aanwezig zoals gras, struiken, bomen,
(verticaal) tuintje, moestuin, …

Er zijn avontuurlijke elementen aanwezig zoals boomstammetjes,
klimheuvels, tunnels, fonteintjes, …

Er is een vrije ruimte aanwezig zonder obstructies waar kinderen
ongehinderd kunnen rondlopen.

Er is los spelmateriaal voor buiten (bijv. fietsen, hoepels, ballen, …). Er zijn speeltoestellen aanwezig (bijv. glijbaan, klimtoestel, schommel,
zandbak, …).

Er is een indeling met verschillende speelzones of -hoeken voor
verschillende activiteiten: rustige zones/hoeken (bijv. buitenkeukentje,
zitkring, ...) en actieve zones/hoeken (bijv. fietszones, speeltoestellen,
...).

Er zijn zithoekjes of zitbanken.

Geen van bovenstaande Andere voorzieningen: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 34.Wat is er voorzien op de speelplaats/buitenruimte? (meerdere antwoorden mogelijk)

Nooit Minder dan 1 keer per week

Eén keer per week Niet elke dag, maar meerdere keren per week

Elke dag

  
Ik weet het niet

* 35.Hoe vaak gaan kinderen gemiddeld buitenspelen bij goed weer?

Nooit Minder dan 1 keer per week

Eén keer per week Niet elke dag, maar meerdere keren per week

Elke dag

  
Ik weet het niet

* 36.Hoe vaak gaan kinderen gemiddeld buitenspelen bij slecht weer (regen, sneeuw, wind, vrieskou, ...)?
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32.4. Turnzaal of sporthal
kleiner dan Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een derde

 
 

Anders ga naar pagina 20
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< 50 m² 50 tot 150 m²

151 tot 250 m² 251 tot 500 m²

501 tot 1000 m² > 1000 m²

  
Ik weet het niet

* 37.Geef een ruwe schatting van de oppervlakte van de turnzaal en/of sporthal. Geef in geval van meerdere zalen een schatting van de
som.

Bij de organisatie van uitstappen wordt meestal de voorkeur gegeven
aan uitstappen die te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

De buitenschoolse kinderopvang stelt fietsen ter beschikking van de
kinderen om zich te verplaatsen naar activiteiten of uitstappen.

De kinderen mogen sport- en actief spelmateriaal meebrengen (bijv.
springtouw, bal, ...).

Er wordt spel- en sportmateriaal ontleend of gehuurd (bijv.
springkasteel, balspelletjes, buitenspeelgoed, ...).

De kinderbegeleiders houden {{tooltip "actief toezicht" "Actief toezicht
betekent een toezicht waarbij de begeleider kinderen aanzet tot meer
lichaamsbeweging en minder zitten door kinderen aan te moedigen om
mee te doen, hen toeleiden naar een actieve activiteit, het goede
voorbeeld geven en zelf mee te doen, het inspelen op de interesses
van de kinderen." position="right" icon="fas fa-info-circle"}} (bijv.
kinderen aanmoedigen om mee te doen met de activiteit of zelf
meespelen).

Lokale sportverenigingen komen zich voorstellen en/of initiaties geven.

De buitenschoolse kinderopvang heeft een {{tooltip
"bereikbaarheidsplan" "Een bereikbaarheidsplan bestaat uit een reeks
samenhangende maatregelen om de buitenschoolse kinderopvang te
bereiken. Het plan bestaat uit een mix van omleidingsroutes,
verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en communicatie die de
meest voor de hand liggende routes naar de buitenschoolse
kinderopvang aanduiden." position="right" icon="fas fa-info-circle"}}

Er is ruimte of fietsenstalling voorzien voor kinderen die met de fiets
naar de buitenschoolse kinderopvang komen.

Geen van bovenstaande Andere initiatieven: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 38.Welke initiatieven neemt jouw buitenschoolse kinderopvang om beweging bij kinderen te stimuleren? (meerdere antwoorden mogelijkheid)

Neen Ja, er zijn mondelinge afspraken

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in andere documenten dan
het huishoudelijk reglement (bijv. de pedagogische visie,
onthaalbrochure, infobord, website, …)

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in het huishoudelijk
reglement

  
Ik weet het niet

* 39.Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang specifieke afspraken en/of regels met de kinderen en/of ouders om beweging te
stimuleren bij kinderen? Dit zijn bijv. afspraken rond de mogelijkheid om spel- en sportmateriaal mee te brengen, het meebrengen
van aangepaste kledij om buiten te spelen, hoelang kinderen maximum aan één stuk huiswerk mogen maken, buiten spelen, …
(meerdere antwoorden mogelijk)

Neen, nooit Ja, één of meerdere activiteiten per jaar

* 40.Organiseert jouw buitenschoolse kinderopvang {{tooltip "activiteiten" "geen beweeg- of sportactiviteiten op zich" "bottom" "fas fa-
info-circle"}} voor kinderen rond beweging*? (bijv. verhalen over beweging, liedjes zingen of versjes aanleren over beweging, een
bezoek aan een sporthal, …)?
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Ja, één of meerdere activiteiten per maand Ja, één of meerdere activiteiten per week

Ja, één of meerdere activiteiten per dag

  
Ik weet het niet

Neen Ja, via een infobord in de kinderopvang

Ja, via infobrieven Ja, via de nieuwsbrief van de kinderopvang

Ja, via sociale media (bijv. een Facebookgroep van de kinderopvang) Ja, via de website van de kinderopvang

Ja, via brochures, folders of posters Ja, in een gesprek met ouders (bijv. advies geven wanneer ouders
vragen hebben over beweging)

Ja, via een andere manier: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 41.Worden ouders in jouw buitenschoolse opvang geïnformeerd over beweging? (meerder antwoorden mogelijk)

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 42.Zijn er binnen jouw buitenschoolse kinderopvang afspraken voor het signaleren van kinderen met bijzondere noden rond bewegen
(bijv. spierzwakte, motorische ontwikkelingsachterstand, …)?

Neen Ja, we bespreken het probleem en de aanpak ervan met de
verantwoordelijke en/of het team.

Ja, we winnen zelf advies in bij een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, kinesist, Kind & Gezin, …).

Ja, we verwijzen ouders door naar een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, kinesist, ondersteuningsnetwerk
kinderopvang, …).

Ja, in overleg met de ouders stemmen we de begeleiding af op de
noden van het kind.

Ja, via een andere manier, namelijk: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 43.Neemt jouw buitenschoolse kinderopvang een taak op in het begeleiden van kinderen met een probleem rond bewegen (bijv.
spierziekte, motorische ontwikkelingsachterstand, …)? (meerdere antwoorden mogelijk)

Met niemand Organisator van kinderopvang

(Het lokale team van) Kind en Gezin Huis van het Kind

CLB Opgroeien in Brussel

Ondersteuningsnetwerk kinderopvang Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Ondersteunende koepelorganisaties (bijv. VVSG, UnieKO, Vlaams
Welzijnsverbond, …)

Welzijns- en vrijetijdsorganisaties in de buurt (bijv. OCMW,
jongerenorganisatie, wijkgezondheidscentrum, …)

Zelfstandig consultant (bijv. een bewegingsdeskundige of diëtist)

MOEV (voordien SVS) Sport Vlaanderen (oude BLOSO)

Mobiliteitsorganisatie (bijv. Voetgangersbeweging) Gemeente/stad

Een andere kinderopvang Scholen (bijv. stagiairs, schoolprojecten, …)

Andere: (vul in)
 

* 44.Met wie werkt jouw {{tooltip "buitenschoolse kinderopvang" "de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang
bij aangesloten onthaalouders en groepsopvang" "bottom" "fas fa-info-circle"}} samen rond het thema beweging voor kinderen?
Het gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van
accommodatie, aanreiken van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
44. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema beweging voor kinderen? Het gaat hier
zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van accommodatie, aanreiken
van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
44. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema beweging voor kinderen? Het gaat hier
zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van accommodatie, aanreiken
van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Ik weet het niet

Het aanreiken van informatie en/of informatiematerialen (pakketten,
brochures, …)

Het gebruiken van accommodatie en infrastructuur

Het aanreiken van financiële middelen of subsidies Het aanbieden van een infosessie, opleiding of workshop voor de
kinderen, ouders of medewerkers

Het screenen of bevragen van het huidig aanbod rond beweging Het begeleiden van onze buitenschoolse kinderopvang bij het
uitbouwen van een bewegingsbeleid

De totale begeleiding bij de uitwerking van een project Andere activiteiten: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 45.Voor welke activiteiten werkt jouw buitenschoolse kinderopvang samen rond het thema beweging voor kinderen? (meerdere antwoorden
mogelijk)

3. Thema lang stilzitten (sedentair gedrag)
 
In dit onderdeel wordt lang stilzitten of sedentair gedrag bij kinderen bevraagd. Met lang stilzitten of sedentair gedrag bedoelen we alle activiteiten waarbij je
zit of ligt (maar niet slaapt), én waarbij je weinig energie verbruikt, zoals televisie kijken of zittend spelen. Kinderen die voldoende bewegen omdat ze
bijvoorbeeld veel spelen tijdens de vrije speeltijd, maar verder vooral zittend de dag doorbrengen, kunnen toch een sedentaire levensstijl hebben. 
Er zijn vragen naar de maatregelen om zittende activiteiten te onderbreken. Daarnaast bevragen we welke kinderactiviteiten er georganiseerd worden om
kinderen te informeren over lang stilzitten, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Zittende activiteiten worden rechtstaand gedaan (bijv. het
onthaalmoment wordt (deels) rechtstaand gedaan, een liedje wordt
rechtstaand of in beweging aangeleerd, rechtstaand huiswerk maken,
…)

Herinrichting van de leefruimte/studieruimte in functie van
rechtstaande activiteiten/huiswerk maken (bijv. stoelen verwijderen aan
een tafel, sta-tafels, zandtafel op stahoogte, installatie van
schildersezels, …)

Langdurig zittende activiteiten worden regelmatig onderbroken (bijv.
bewegingstussendoortjes tijdens het maken van huiswerk, een dansje
tussen twee zittende activiteiten, …)

Kinderbegeleiders houden {{tooltip "actief toezicht" "Actief toezicht
betekent een toezicht waarbij de begeleider kinderen aanzet tot meer
lichaamsbeweging en minder zitten door kinderen aan te moedigen om
mee te doen, hen toeleiden naar een actieve activiteit, het goede
voorbeeld geven en zelf mee te doen, het inspelen op de interesses
van de kinderen." position="right" icon="fas fa-info-circle"}} (bijv.
kinderen aanmoedigen om mee te doen met de activiteit, stimuleren
van kruipen of rollen, zelf meespelen, …)

Geen van bovenstaande Ander manieren: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 46.Op welke van onderstaande manieren worden kinderen gestimuleerd om het zitten te onderbreken? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
47. Wanneer kunnen kinderen in jouw buitenschoolse kinderopvang naar televisie of andere beeldschermen kijken (bijv. tablet,
smartphone of computer)? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Nooit
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Nooit Wanneer het onderdeel is van een themaweek of georganiseerde
activiteit

Uitzonderlijk Bij slecht weer

Wanneer kinderen moe zijn Wanneer kinderen ernaar vragen

Op vaste momenten (bijv. tijdens de vroege of late opvanguren, voor
het middagmaal, …)

Altijd

  
Ik weet het niet

* 47.Wanneer kunnen kinderen in jouw buitenschoolse kinderopvang naar televisie of andere beeldschermen kijken (bijv. tablet,
smartphone of computer)? (meerdere antwoorden mogelijk)

Maximum 15 minuten 16 – 30 minuten

31 – 59 minuten 1 – 2 uur

Meer dan 2 uur Er zijn geen afspraken rond de maximum schermtijd.

  
Ik weet het niet

* 48.Hoelang mogen kinderen in jouw buitenschoolse kinderopvang per dag naar televisie of andere beeldschermen kijken?

Neen Ja, er zijn mondelinge afspraken

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in andere documenten dan
het huishoudelijk reglement (bijv. de pedagogische visie van de
kinderopvang, onthaalbrochure, infobord, website, …)

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in het huishoudelijk
reglement

  
Ik weet het niet

* 49.Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang specifieke regels en/of afspraken met de kinderen en/of ouders om lang stilzitten bij
kinderen te vermijden? Dit zijn bijv. afspraken rond het meebrengen, kijken of spelen met beeldschermen (bijv. tablet, televisie,
computer) in de buitenschoolse kinderopvang, … (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen, nooit Ja, één of meerdere activiteiten per jaar

Ja, één of meerdere activiteiten per maand Ja, één of meerdere activiteiten per week

Ja, één of meerdere activiteiten per dag

  
Ik weet het niet

* 50.Organiseert jouw buitenschoolse kinderopvang {{tooltip "activiteiten" "geen beweeg- of sportactiviteiten op zich" "bottom" "fas fa-
info-circle"}} voor kinderen rond minder lang stilzitten? (bijv. verhalen over te lang stilzitten, liedjes zingen of versjes aanleren over
te lang stilzitten, …)?

Neen Ja, via een infobord in de kinderopvang

Ja, via infobrieven Ja, via de nieuwsbrief van de kinderopvang

Ja, via sociale media (bijv. een Facebookgroep van de kinderopvang) Ja, via de website van de kinderopvang

Ja, via brochures, folders of posters Ja, in een gesprek met ouders (bijv. advies geven wanneer ouders
vragen hebben over lang stilzitten)

Ja, via een andere manier: (vul in)

 

* 51.Worden ouders in jouw buitenschoolse opvang geïnformeerd over minder lang stilzitten? (meerder antwoorden mogelijk)

Pagina 14 van 26



Pagina 25

Pagina 26

Pagina niet tonen als
54. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema lang stilzitten bij kinderen? Het gaat hier
zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van accommodatie, aanreiken
van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
54. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema lang stilzitten bij kinderen? Het gaat hier
zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van accommodatie, aanreiken
van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

  
Ik weet het niet

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 52.Zijn er binnen jouw buitenschoolse kinderopvang afspraken voor het signaleren van kinderen met bijzondere noden rond minder
lang stilzitten (bijv. bij overmatig schermgebruik, fysieke beperking, …)?

Neen Ja, we bespreken het probleem en de aanpak ervan met de
verantwoordelijke en/of het team

Ja, we winnen zelf advies in bij een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, Kind & Gezin, …)

Ja, we verwijzen ouders door naar een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, ondersteuningsnetwerk kinderopvang,
…)

Ja, in overleg met de ouders stemmen we de begeleiding af op de
noden van het kind

Ja, via een andere manier, namelijk: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 53.Neemt jouw buitenschoolse kinderopvang een taak op in het begeleiden van kinderen met een probleem rond minder lang stilzitten
(bijv. bij kinderen met een verlamming, …)? (meerdere antwoorden mogelijk)

Met niemand Organisator van kinderopvang

(Het lokale team van) Kind en Gezin Huis van het Kind

CLB Opgroeien in Brussel

Ondersteuningsnetwerk kinderopvang Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Ondersteunende koepelorganisaties (bijv. VVSG, UnieKO, Vlaams
Welzijnsverbond, …)

Welzijns- en vrijetijdsorganisaties in de buurt (bijv. OCMW,
jongerenorganisatie, wijkgezondheidscentrum, …)

Zelfstandig consultant (bijv. een bewegingsdeskundige of diëtist)

MOEV (voordien SVS) Sport Vlaanderen (oude BLOSO)

Mobiliteitsorganisatie (bijv. Voetgangersbeweging) Gemeente/stad

Een andere kinderopvang Scholen (bijv. stagiairs, schoolprojecten, …)

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 54.Met wie werkt jouw {{tooltip "buitenschoolse kinderopvang" "de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang
bij aangesloten onthaalouders en groepsopvang" "bottom" "fas fa-info-circle"}} samen rond het thema lang stilzitten bij kinderen?
Het gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van
accommodatie, aanreiken van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)
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Het aanreiken van informatiematerialen (pakketten, brochures, …) Het gebruiken van accommodatie en infrastructuur

Het aanreiken van financiële middelen of subsidies Het aanbieden van een infosessie, opleiding of workshop voor de
kinderen, ouders of medewerkers

Het screenen of bevragen van het huidig aanbod rond lang stilzitten Het begeleiden van onze buitenschoolse kinderopvang bij het
uitbouwen van een beleid rond lang stilzitten

De totale begeleiding bij de uitwerking van een project Andere activiteiten: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 55.Voor welke activiteiten werkt jouw buitenschoolse kinderopvang samen rond het thema lang stilzitten bij kinderen? (meerdere
antwoorden mogelijk)

4. Thema mentaal welbevinden en veerkracht
 
In dit onderdeel wordt het mentaal welbevinden en veerkracht in jouw buitenschoolse opvang bevraagd. Met mentaal welbevinden bedoelen we ‘hoe
emotioneel goed voelen kinderen zich in hun vel?’; en veerkracht kunnen we omschrijven als de manier waarop kinderen omgaan met bronnen van stress of
‘hoe goed kunnen ze tegen een stootje?’.  
Er zijn vragen naar de initiatieven om het mentaal welbevinden en veerkracht te bevorderen. Daarnaast bevragen we welke kinderactiviteiten er georganiseerd
worden om kinderen te informeren over het thema mentaal welbevinden en veerkracht, en gaan we na of er afspraken en samenwerkingen zijn rond dit thema.

Er wordt binnen de buitenschoolse kinderopvang gewerkt met
duidelijke routines en rituelen (bijv. er wordt gewerkt met een
praatronde of praatpop, een weekafsluiter, een ritueel om nieuwe
kindjes in de groep te verwelkomen).

De kinderen krijgen inspraak bij verschillende aspecten van het
kinderopvanggebeuren (bijv. de inrichting van een stille ruimte of
snoezelruimte, de keuze van activiteiten of speelgoed).

Het mentaal welbevinden van de kinderen wordt geobserveerd (bijv.
met behulp van een observatie-instrument zoals ZiKo-Vo).

De buitenschoolse kinderopvang organiseert activiteiten waarin
kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen of tonen (bijv. creatieve
activiteiten, sport- en bewegingsactiviteiten). 

De buitenschoolse kinderopvang organiseert activiteiten waarbij
kinderen kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen (bijv.
kinderyoga).

Er worden maatregelen op maat voorzien om kinderen met bijzondere
noden (bijv. kinderen met lichamelijke of geestelijke problemen…) zo
goed mogelijk te betrekken bij het kinderopvanggebeuren.

Kinderbegeleiders spelen met de kinderen. Kinderbegeleiders worden (bijkomend) opgeleid in het (bege)leiden
van een leefgroep (bijv. positief belonen, het verminderen van
conflicten in de leefgroep, …).

De buitenschoolse kinderopvang heeft een vast team van
medewerkers en vervangers.

Geen van bovenstaande

Andere initiatieven: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 56.Wat doet jouw buitenschoolse kinderopvang om het mentaal welbevinden en de veerkracht bij kinderen te bevorderen? (meerdere
antwoorden mogelijkheid)

Aangename en verzorgde ruimtes Verzorgd sanitair

Gevarieerd speelgoed aangepast aan de leeftijd Gevarieerde speelplaats/buitenruimte die (ook) aanmoedigt tot
bewegen

Groene buitenruimte of tuin Stille ruimte / ruimte om zich terug te trekken of snoezelruimte

Gevoelsplekken of gevoelshoekjes Geen van bovenstaande

Andere voorzieningen: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 57.Tot welke voorzieningen hebben de kinderen toegang? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Neen, nooit Ja, één of meerdere activiteiten per jaar

Ja, één of meerdere activiteiten per maand Ja, één of meerdere activiteiten per week

Ja, één of meerdere activiteiten per dag

  
Ik weet het niet

* 58.Organiseert jouw buitenschoolse kinderopvang activiteiten voor kinderen rond mentaal welbevinden en veerkracht? (bijv. verhalen
over emoties, ‘neen’ en ‘ja’ zeggen, en vriendschap; het aanleren van liedjes over emoties zoals ‘Blij Bang Boos Bedroefd’ van
kapitein Winokio, knutselactiviteiten rond emoties, Lekker-in-je-vel spel, ...)?

Neen Ja, via een infobord in de kinderopvang

Ja, via infobrieven Ja, via de nieuwsbrief van de kinderopvang

Ja, via sociale media (bijv. een Facebookgroep van de kinderopvang) Ja, via de website van de kinderopvang

Ja, via brochures, folders of posters Ja, in een gesprek met ouders (bijv. advies geven wanneer ouders
vragen hebben over mentaal  welbevinden en veerkracht)

Ja, via een andere manier: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 59.Worden ouders in jouw buitenschoolse opvang geïnformeerd over mentaal welbevinden en veerkracht? (meerder antwoorden mogelijk)

Sociaal-emotionele vaardigheden (bijv. leren kennen van eigen
talenten, het werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen)

Vaardigheden gericht op het omgaan met emoties, zoals het uiten,
herkennen en benoemen van emoties

Vaardigheden om ‘neen’ te zeggen (bijv. leren grenzen aangeven) Vaardigheden om voor jezelf te zorgen en om tot rust te komen (bijv.
zelf naar een rustige plek gaan wanneer het te druk is)

Vaardigheden gericht op het opbouwen van positieve contacten met
anderen (bijv. vriendjes maken, samen spelen, praten met elkaar, zorg
vragen en geven aan anderen, erbij horen en niemand uitsluiten)

Voorkomen van pesten of (voorlopers) van pestgedrag (bijv. elkaar
uitdagen, elkaar bewust pijn doen door schoppen, slaan of bijten)

Geen van bovenstaande Andere: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 60.Rond welke vaardigheden of aspecten van mentaal welbevinden en veerkracht wordt gewerkt bij de kinderen? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Neen De buitenschoolse kinderopvang heeft een pestactieplan

Ja, er zijn mondelinge afspraken Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in andere documenten dan
het huishoudelijk reglement (bijv. de pedagogische visie,
onthaalbrochure, infobord, website, …)

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in het huishoudelijk
reglement

  
Ik weet het niet

* 61.Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang regels en/of afspraken met de kinderen en/of ouders rond (het bevorderen van) het
mentaal welbevinden bij kinderen? Dit zijn bijv. afspraken rond het geven van positieve feedback, afspraken over het omgaan met
elkaar, … (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 62.Zijn er binnen jouw buitenschoolse kinderopvang afspraken voor het signaleren van kinderen met bijzondere noden op vlak van
mentaal welbevinden en mentale gezondheid (bijv. kinderen die niet goed in hun vel zitten, hoog sensitiviteit, …)?

* 63.Neemt jouw buitenschoolse kinderopvang een taak op in het begeleiden van kinderen met een probleem op vlak van mentaal

Pagina 17 van 26



Pagina 28

Pagina niet tonen als
64. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht bij
kinderen? Het gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van
accommodatie, aanreiken van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
64. Met wie werkt jouw {{tooltip 'buitenschoolse kinderopvang' 'de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht bij
kinderen? Het gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van
accommodatie, aanreiken van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Neen Ja, we bespreken het probleem en de aanpak ervan met de
verantwoordelijke en/of het team

Ja, we winnen zelf advies in bij een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, ondersteuningsnetwerk kinderopvang,
…)

Ja, we verwijzen ouders door naar een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, Kind & Gezin, Huis van het Kind, JAC,
OverKop, …)

Ja, in overleg met de ouders stemmen we de begeleiding af op de
noden van het kind

  
Ik weet het niet

welbevinden en mentale gezondheid (bijv. kinderen met gedragsproblemen of geestelijke stoornissen, …)? (meerdere antwoorden mogelijk)

Met niemand Organisator van kinderopvang

(Het lokale team van) Kind en Gezin Huis van het Kind

CLB Opgroeien in Brussel

Ondersteuningsnetwerk kinderopvang Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Ondersteunende koepelorganisaties (bijv. VVSG, UnieKO, Vlaams
Welzijnsverbond, …)

Welzijns- en vrijetijdsorganisaties in de buurt (bijv. OCMW,
jongerenorganisatie, wijkgezondheidscentrum, …)

Zelfstandig consultant (bijv. een psycholoog of een coach die een
training komt geven)

Gemeente/stad Preventiewerkers (in je buurt of verbonden aan Centra voor
Geestelijke Gezondheidszorg)

Een andere kinderopvang Scholen (bijv. stagiairs, schoolprojecten, …)

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 64.Met wie werkt jouw {{tooltip "buitenschoolse kinderopvang" "de kinderopvang zelf, en dus niet de organisator van kinderopvang
bij aangesloten onthaalouders en groepsopvang" "bottom" "fas fa-info-circle"}} samen rond het thema mentaal welbevinden en
veerkracht bij kinderen?
Het gaat hier zowel om eenmalige als langdurige samenwerking (bijv. aanbieden van workshops of informatie, gebruik van
accommodatie, aanreiken van subsidies, …). (meerdere antwoorden mogelijk)

Het aanreiken van informatie en/of informatiematerialen (pakketten,
brochures, …)

Het gebruiken van accommodatie en infrastructuur

Het aanreiken van financiële middelen of subsidies Het aanbieden van een infosessie, opleiding of workshop voor de
kinderen, ouders of medewerkers

Het screenen of bevragen van het huidig aanbod rond mentaal
welbevinden en veerkracht

Het begeleiden van onze buitenschoolse kinderopvang bij het
uitbouwen van een beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht

De totale begeleiding bij de uitwerking van een project Andere activiteiten: (vul in)

   

  

* 65.Voor welke activiteiten werkt jouw buitenschoolse kinderopvang samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 30

Pagina niet tonen als
66. Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang regels en/of afspraken met de ouders rond roken in de omgeving van de kinderen?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
66. Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang regels en/of afspraken met de ouders rond roken in de omgeving van de kinderen?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 31

Ik weet het niet

5. Thema roken
 
In dit onderdeel wordt roken door medewerkers, ouders en derden in de buurt van jouw buitenschoolse kinderopvang bevraagd. Met roken bedoelen we zowel
het roken van tabaksproducten als elektronische sigaretten (‘e-sigaret’).  
Er zijn vragen naar de afspraken rond roken en de plaatsen waar gerookt mag worden.

Neen Ja, er zijn mondelinge afspraken

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in andere documenten dan
het huishoudelijk reglement (bijv. de pedagogische visie,
onthaalbrochure, infobord, website, …)

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in het huishoudelijk
reglement

  
Ik weet het niet

* 66.Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang regels en/of afspraken met de ouders rond roken in de omgeving van de kinderen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Neen, omdat we de wetgeving onvoldoende kennen

Neen, nog niet opgenomen Ja

  
Ik weet het niet

* 67.Is de e-sigaret (waaronder de shisha-pen) opgenomen in deze regels en/of afspraken voor de ouders?

* 68.Duid aan voor wie het op de volgende tijdstippen of plaatsen is toegelaten om te roken. (meerdere antwoorden mogelijk)

 
Ouders

 
Derden

 
Medewerker(s)

/  
zelfstandige
onthaalouder

 
Niemand

Ik weet het
niet

De opvangruimte, tijdens de opvanguren

De opvangruimte, buiten de opvanguren (bijv. in het weekend of na sluitingstijd)

De opvangruimte, tijdens festiviteiten (bijv. kerstmarkt, ouderfeest)

Nabijgelegen ruimtes van de opvangruimte tijdens de opvanguren (bijv. de bureau, gang,
berging of garage)

Nabijgelegen ruimtes van de opvangruimte buiten de opvanguren(bijv. de bureau, berging of
garage)

Nabijgelegen ruimtes van de opvangruimte tijdens festiviteiten (bijv. de bureau, berging of
garage)

Aan de ingang van de buitenschoolse kinderopvang
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Neen, nooit Ja, wanneer er geen kinderen in de buurt zijn

Ja, met kinderen in de buurt

  
Ik weet het niet

* 69.Mogen begeleiders roken tijdens uitstapjes met de kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 70.Kan je – globaal genomen – aangeven hoe frequent het rookverbod in jouw buitenschoolse kinderopvang wordt overtreden?
 

Nooit
 

Zelden
 

Soms
 

Vaak
Ik weet het

niet

Medewerker(s)/ zelfstandige onthaalouders

Ouders

Derden

* 71.Wordt een persoon die het rookverbod in jouw buitenschoolse kinderopvang overtreedt, hierop aangesproken?
 

Zelden of
nooit

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Steeds

aangesproken

 
Niet van

toepassing Ik weet het
niet

Medewerkers

Ouders

Derden

Het rookverbod wordt niet bekend gemaakt. Via signalisatie (bijv. via een sticker, via een signalisatiebord, …)

Via een brief aan de ouders Via het huishoudelijk reglement

Via de onthaalbrochure Via een kennismakingsgesprek

Via andere kanalen: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 72.Hoe wordt het rookverbod in jouw buitenschoolse kinderopvang bekend gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen, er zijn geen asbakken aanwezig binnen of in de buurt van de
buitenschoolse kinderopvang

Ja, maar buiten de buitenschoolse kinderopvang (bijv. aan een
zitbank voor de opvang, openbare parking)

Ja, maar uit het zicht van de kinderen (bijv. garage of berging naast de
opvangruimte, parking van de buitenschoolse opvang)

Ja, aan de ingang van de buitenschoolse kinderopvang

  
Ik weet het niet

* 73.Zijn er asbakken aanwezig?

6. Thema alcohol  
 
In dit onderdeel wordt alcoholgebruik door ouders en derden in jouw buitenschoolse kinderopvang bevraagd. Er zijn vragen naar de afspraken rond
alcoholgebruik en de gelegenheden waarop alcohol gedronken mag worden.

Neen Ja, er zijn mondelinge afspraken

* 74.Heeft jouw buitenschoolse kinderopvang regels en/of afspraken met de ouders rond alcoholgebruik in de omgeving van de
kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 34

Toon pagina als
77. Communiceert jouw buitenschoolse kinderopvang over de initiatieven rond {{tooltip 'gezondheid' 'gezonde voeding, beweging, minder
lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}} voor kinderen? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Ja, wij communiceren naar de ouders.

 
 

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in andere documenten dan
het huishoudelijk reglement (bijv. de pedagogische visie,
onthaalbrochure, infobord, website, …)

Ja, er zijn schriftelijke regels opgenomen in het huishoudelijk
reglement

  
Ik weet het niet

Neen Ja, we bespreken het probleem en de aanpak ervan met de
verantwoordelijke en/of team

Ja, we winnen zelf advies in bij een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, ondersteuningsnetwerk kinderopvang,
…)

Ja, we verwijzen ouders door naar een gepaste zorgverlener en/of
organisatie (bijv. een huisarts, Kind & Gezin, …)

Ja, via een andere manier, namelijk: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 75.Neemt jouw buitenschoolse kinderopvang een taak op in het begeleiden van kinderen die ouder(s) hebben met een probleem rond
het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)

DEEL 2: Algemene werking gezondheid
 
In het voorgaande deel werden verschillende gezondheidsthema’s in detail bevraagd. In dit deel volgen enkele meer algemene vragen in verband met de
initiatieven rond gezondheid voor kinderen, en dus niet voor medewerkers.  
De vragen gaan enkel over wat  jouw buitenschoolse kinderopvang doet rond gezondheid. Wat een organisator van kinderopvang doet rond gezondheid (bij
aangesloten onthaalouders en groepsopvang) wordt niet bevraagd in dit deel.

Kwaliteitshandboek Pedagogische visie/project

Huishoudelijk reglement Schriftelijke overeenkomst met de ouders

Risicoanalyse veiligheid en gezondheid Informatiedocumenten voor de ouders (ontwikkeld door de opvang
zelf)

Geen  van bovenstaande In andere beleidsdocumenten: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 76.In welke beleidsdocumenten wordt gezondheid (of één van de {{tooltip "thema’s" "gezonde voeding, beweging, minder lang
stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol" "bottom" "fas fa-info-circle"}}) bij kinderen opgenomen? (meerdere
antwoorden mogelijk)

Wij hebben geen initiatieven rond gezondheid. Neen, wij communiceren niet over onze initiatieven rond gezondheid.

Ja, wij communiceren naar ons team. Ja, wij communiceren naar de ouders.

Ja, wij communiceren naar de kinderen.

  
Ik weet het niet

* 77.Communiceert jouw buitenschoolse kinderopvang over de initiatieven rond {{tooltip "gezondheid" "gezonde voeding, beweging,
minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol" bottom "fas fa-info-circle"}} voor kinderen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Via een rondleiding of kennismakingsgesprek met de ouders Via de website van de buitenschoolse kinderopvang

Via sociale media (bijv. een Facebookgroep van de buitenschoolse
kinderopvang)

Via de nieuwsbrief van de buitenschoolse kinderopvang

Via infobrieven Via een infobord in de buitenschoolse kinderopvang

Via het (online) communicatieplatform van de buitenschoolse
kinderopvang (bijv. heen- en weerschriftje, mail, Bitcare)

Tijdens het breng- en haalmoment

Via een leefboek met verhalen en gebeurtenissen van de
buitenschoolse kinderopvang

Via info-avonden/-momenten

Op vergadermomenten Op de opendeurdag

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 78.Hoe communiceert jouw buitenschoolse kinderopvang naar ouders over de initiatieven rond {{tooltip "gezondheid" "gezonde
voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol" bottom "fas fa-info-circle"}} voor
kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Mijn buitenschoolse kinderopvang heeft geen geld besteed op vlak van
gezondheid

Ondersteuning van de (thematisch) initiatieven rond gezondheid door
externen

Nascholing of vorming voor medewerkers Workshops of activiteiten voor de kinderen door externen (bijv.
kinderyoga georganiseerd door een extern persoon)

Huren of aankopen van educatief materiaal en acties (bijv. affiches, …) Infrastructuur (bijv. herinrichting van leef- of buitenruimte,
fietsenstalling, …)

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 79.Waaraan heeft jouw buitenschoolse kinderopvang geld besteed op vlak van gezondheid of (één van) de {{tooltip
"gezondheidsthema's" "gezonde voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol"
bottom "fas fa-info-circle"}}? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Neen Ja, maar deze persoon is hiervoor niet vrijgesteld

Ja, en deze persoon is hiervoor (gedeeltelijk) vrijgesteld

  
Ik weet het niet

* 80.Is er binnen jouw buitenschoolse kinderopvang iemand verantwoordelijk voor gezondheid of (één van) de {{tooltip
"gezondheidsthema's" "gezonde voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol"
bottom "fas fa-info-circle"}}?

Wij hebben geen overlegmomenten. Er is geen terugkerend agendapunt rond gezondheid geweest op een
overlegmoment.

Op het overleg met de verantwoordelijke Op de teamvergadering

Op een werkgroep rond gezondheid Op een andere werkgroep

Op de coördinatorenvergadering Op de directievergadering

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 81.Op welke overlegmomenten in jouw buitenschoolse kinderopvang was er een terugkerend agendapunt rond {{tooltip "gezondheid"
"gezonde voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol" bottom "fas fa-info-
circle"}}? (meerdere antwoorden mogelijk)
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81. Op welke overlegmomenten in jouw buitenschoolse kinderopvang was er een terugkerend agendapunt rond {{tooltip 'gezondheid'
'gezonde voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Wij hebben geen overlegmomenten.
of
81. Op welke overlegmomenten in jouw buitenschoolse kinderopvang was er een terugkerend agendapunt rond {{tooltip 'gezondheid'
'gezonde voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
of
81. Op welke overlegmomenten in jouw buitenschoolse kinderopvang was er een terugkerend agendapunt rond {{tooltip 'gezondheid'
'gezonde voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er is geen terugkerend agendapunt rond gezondheid geweest op een overlegmoment.

 
 

Pagina 37

Pagina 38

Toon pagina als
84. Heeft er in jouw buitenschoolse kinderopvang minstens één personeelslid een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond
gezondheid bij de kinderen?...

is gelijk aan Ja

 
 

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Mentaal welbevinden en veerkracht

Roken Alcohol

De algemene werking rond gezondheid Geen van bovenstaande thema's

Voor een ander thema dan bovenstaande gezondheidsthema’s: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 82.Rond welk(e) gezondheidsthema(‘s) was er een agendapunt? (meerdere antwoorden mogelijk)

Adviseren van de initiatieven rond gezondheid Adviseren van prioriteiten, doelstellingen en acties

Plannen van acties Uitvoeren van acties

Evalueren van acties en de initiatieven rond gezondheid

  
Ik weet het niet

* 83.Welke soort agendapunten kwamen aan bod rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

Neen Ja

  
Ik weet het niet

* 84.Heeft er in jouw buitenschoolse kinderopvang minstens één personeelslid een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond
gezondheid bij de kinderen?

Directeur Zorgcoördinator

Beleidsmedewerker Leerkracht

Zelfstandige onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang) Onthaalouder aangesloten bij organisator kinderopvang
(kinderbegeleider gezinsopvang met eigen statuut)

* 85.Wie in jouw buitenschoolse kinderopvang heeft een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond {{tooltip "gezondheid"
"gezonde voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol" bottom "fas fa-info-
circle"}} bij de kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Samenwerkende onthaalouder (kinderbegeleider groepsopvang) Organisator kinderopvang

Pedagogische beleidsmedewerker Verantwoordelijke/coördinator kinderopvanglocatie

Teambegeleider/-coach Kinderbegeleider in dienst van een organisator kinderopvang

Verpleegkundige Inclusiecoach

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Mentaal welbevinden en veerkracht

Roken Alcohol

De algemene werking rond gezondheid Geen van bovenstaande thema's

Voor een ander thema dan bovenstaande gezondheidsthema’s: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 86.Voor welk gezondheidsthema is er door minstens één personeelslid een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond
gezondheid bij de kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Adviseren van de initiatieven rond gezondheid Adviseren van prioriteiten, doelstellingen en acties (bijv. vragen aan
ouders welke gezondheidsthema’s zij belangrijk vinden)

Plannen van acties (bijv. ouders brengen fruit mee om fruitsalade te
maken)

Uitvoeren van acties (bijv. ouders gaan mee op uitstap of helpen met
het maken van fruitsalade)

Evalueren van acties en de initiatieven rond gezondheid (bijv. vragen
naar feedback van ouders)

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 87.Zijn de ouders betrokken bij het…

Adviseren van prioriteiten, doelstellingen en acties (bijv. vragen aan
kinderen welke gezondheidsthema’s zij belangrijk vinden)

Plannen van acties (bijv. kinderen kiezen welke activiteiten er rond
gezonde voeding worden uitgevoerd)

Uitvoeren van acties (bijv. kinderen maken samen fruitsalade) Evalueren van acties en de initiatieven rond gezondheid (bijv. vragen
naar feedback van kinderen)

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 88.Zijn de kinderen betrokken bij het…

Neen, er zijn geen initiatieven rond gezondheid Neen, we voeren geen evaluatie uit

Ja, we evalueren enkel specifieke acties Ja, we evalueren alle initiatieven rond gezondheid

  
Ik weet het niet

* 89.Evalueert jouw buitenschoolse kinderopvang zijn initiatieven rond {{tooltip "gezondheid" "gezonde voeding, beweging, minder
lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol" bottom "fas fa-info-circle"}}?

Mijn buitenschoolse kinderopvang kiest geen doelstellingen rond Op basis van wettelijke richtlijnen of aanbevelingen van de overheid

* 90.Op welke basis kiest jouw buitenschoolse kinderopvang doelstellingen voor de initiatieven rond {{tooltip "gezondheid" "gezonde
voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol" bottom "fas fa-info-circle"}}? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Toon pagina als
90. Op welke basis kiest jouw buitenschoolse kinderopvang doelstellingen voor de initiatieven rond {{tooltip 'gezondheid' 'gezonde
voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Op basis van onze eigen beginsituatie (bijv. wat onderbreekt er in onze buitenschoolse kinderopvang om te
kunnen spreken van een gezondheidsbeleid)...

of
90. Op welke basis kiest jouw buitenschoolse kinderopvang doelstellingen voor de initiatieven rond {{tooltip 'gezondheid' 'gezonde
voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Op basis van gegevens over de leefstijl of gezondheidsproblemen bij de kinderen
of
90. Op welke basis kiest jouw buitenschoolse kinderopvang doelstellingen voor de initiatieven rond {{tooltip 'gezondheid' 'gezonde
voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Op basis van signalen, wensen en verwachtingen van de verantwoordelijke of het team
of
90. Op welke basis kiest jouw buitenschoolse kinderopvang doelstellingen voor de initiatieven rond {{tooltip 'gezondheid' 'gezonde
voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Op basis van signalen, wensen en verwachtingen van ouders
of
90. Op welke basis kiest jouw buitenschoolse kinderopvang doelstellingen voor de initiatieven rond {{tooltip 'gezondheid' 'gezonde
voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden en veerkracht, roken, alcohol' bottom 'fas fa-info-circle'}}? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Op basis van signalen, wensen en verwachtingen van kinderen
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gezondheid (bijv. de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang)

Op basis van aanbevelingen geformuleerd door zorg- en
welzijnsorganisaties (bijv. door het ondersteuningsnetwerk
kinderopvang, Kind & Gezin, …)

Op basis van onze eigen beginsituatie (bijv. wat onderbreekt er in onze
buitenschoolse kinderopvang om te kunnen spreken van een
gezondheidsbeleid)

Op basis van gegevens over de leefstijl of gezondheidsproblemen bij
de kinderen

Op basis van signalen, wensen en verwachtingen van de
verantwoordelijke of het team

Op basis van signalen, wensen en verwachtingen van ouders Op basis van signalen, wensen en verwachtingen van kinderen

Andere: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

Via informele momenten (bijv. een gesprek met een ouder tijdens het
onthaalmoment, …)

Via een bevraging (bijv. via een vragenlijst of poll/peiling, via een e-
mail, via een tevredenheidsgesprek, …)

Via overlegmomenten (bijv. overleg met de verantwoordelijke,
personeelsvergadering, …)

Via individuele meldingen (bijv. ideeënbus, e-mail…)

Via waarnemingen (zien en horen wat er in de buitenschoolse
kinderopvang leeft en gebeurt)

Via (onderzoeks)rapporten of (kranten)artikels

Via een klacht Andere manieren: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

* 91.Hoe worden deze gegevens (beginsituatie, gezondheidsproblemen, signalen, wensen en verwachtingen) verzameld? (meerdere
antwoorden mogelijk) 

En tenslotte...

Naam kinderopvang:

92. Zoals meegedeeld, kan je kans maken op één van de 50 waardebonnen, ter waarde van €100 van Fairplace. 
Om deze te kunnen verloten hebben we uw contactinfo nodig.
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Uw antwoorden zijn geregistreerd!

BEDANKT!

Alle vragen zijn ingevuld. Waarvoor onze dank. Deze informatie is waardevol en geeft ons een kijk op hoe het gesteld is met het gezondheidsbeleid in de
Vlaamse en Brusselse (Nederlandstalige) buitenschoolse kinderopvang.

Een succesvol gezondheidsbeleid bestaat uit een mix van acties die een samenhangend geheel vormen. Het uitrollen van een gezondheidsbeleid doe je niet
in één-twee-drie. Het is een langdurig proces waarin je stap voor stap evolueert van losse gezondheidsacties naar een samenhangend beleid.  
Om je hierin te ondersteunen, krijg je gratis toegang tot online materiaal en advies dat je kan helpen om het gezondheidsbeleid in jouw kinderopvang verder
uit te bouwen.

Het overzicht van jouw antwoorden kan je hier downloaden en opslaan, en is een perfect aanknopingspunt om verder met je gezondheidsbeleid aan de
slag te gaan.

Het online materiaal en advies zal in het voorjaar van 2020 door Gezond Leven gelanceerd worden. Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief om als eerste
op de hoogte te worden gebracht. 
 

Indien je verder nog vragen hebt, kan je onze FAQ bekijken.

Maar je kan ook steeds Pieter Debognies van Gezond Leven contacteren:

Pieter Debognies 
projectmedewerker indicatorenbevraging kinderopvang 
pieter.debognies@gezondleven.be  
02/486 78 14

Adres:

E-mailadres contact:

Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om je te contacteren indien je gewonnen hebt. Van zodra deze loting is afgelopen, wordt deze info
gewist uit onze bestanden zoals je kan lezen in de deelnemingsvoorwaarden. 
Wens je niet deel te nemen of je gegevens door te geven, dan kan je deze vraag gewoon overslaan.
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