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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 18 maart 2014 is er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, tweede
lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Aangezien het kindercentrum nog niet over een
risicoprofiel beschikt, zijn alle kwaliteitseisen onderzocht. Tevens zijn de aanvullende kwaliteitseisen VVE vanuit de
Amsterdamse Verordening VVE onderzocht.

Beschouwing
De organisatie 
De Kleine Zeester is een eenmanszaak. De houder exploiteert drie vormen van opvang binnen één vestiging,
namelijk een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een VVE-peuterspeelzaal. De houder 
is samen met de leidinggevende verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van beleid, de inzet van
het personeel en het contact met de ouders en de oudercommissie. 

De VVE Peuterspeelzaal 
In november 2013 is een tweede VVE-peuterspeelzaalgroep geopend (de groep Zeeparels). De VVE-
peuterspeelzaalgroep die al geëxploiteerd werd (de groep Zeekreeften), deelt overdag de ruimte met de
buitenschoolse opvang. Ten tijde van het inspectieonderzoek is er een aanvraag tot wijziging om ook de tweede
peuterspeelzaalruimte met een (tweede) buitenschoolse-opvanggroep te delen. 
De groepen maken gebruik van de aangrenzende buitenruimte die tevens gedeeld wordt met het
kinderdagverblijf. De centrale hal wordt gebruikt voor activiteiten door de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en
de buitenschoolse opvang. 
Op de groep Zeekreeften wordt er goede voorschoolse educatie aangeboden. Op de startende groep Zeeparels is
de voorschoolse educatie nog in ontwikkeling. De houder dient ervoor te zorgen dat de goede lijn zoals aanwezig
op de groep Zeekreeften, zal worden doorgezet op de groep Zeeparels. 

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator 
De functie van vertrouwenspersoon voor ouders en beroepskrachten was tot voor kort neergelegd bij een
externe persoon van MOC 't Kabouterhuis. Deze persoon heeft recent aangegeven hiermee te willen stoppen. De
houder is ten tijde van het inspectieonderzoek nog op zoek naar een vervanger. 
De leidinggevende is de klachtencoördinator voor de ouders en het personeel. Een leidinggevende als
klachtencoördinator is niet wenselijk gezien het risico op belangenverstrengeling. De organisatie is tevens
aangesloten bij de onfhankelijke klachtencommissie sKK. 

Ouders 
De VVE-peuterspeelzaal is vanuit de Wet kinderopvang niet verplicht een oudercommissie in te stellen. De houder
verklaart dat zaken omtrent de peuterspeelzaal ook worden besproken in de oudercommissie van het inpandige
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Eén ouder van de peuterspeelzaal heeft ook zitting in de
oudercommissie.

Advies aan college van B&W
Er is in dit rapport één overtreding geconstateerd met betrekking tot de VVE-kwalificatie van twee
beroepskrachten; het betreft de beroepskrachten van een startende groep. Voor startende groepen geldt een
overgangstermijn van twee jaar voor de certificering. De beroepskrachten volgen scholing om te voldoen aan
deze voorwaarden en derhalve leidt de onvoldoende niet tot een advies tot handhaving. 

De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet

Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt er verzorging en opvoeding aangeboden en wordt er een
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld voor de locatie. 

In het pedagogisch beleidsplan staat observeerbaar en duidelijk beschreven hoe de emotionele veiligheid van de
kinderen wordt gewaarborgd, hoe de persoonlijke en sociale competentie van de kinderen wordt gestimuleerd en
op welke wijze er overdracht van normen en waarden plaatsvindt. Ten aanzien van de groepsgrootte staat een
foutieve maximale omvang van een van de groepen beschreven in het pedagogisch beleidsplan; de
peuterspeelzaal is recentelijk met één kindplaats uitgebreid. De houder is in de gelegenheid gesteld dit aan te
passen in het pedagogisch beleidsplan en op 25 maart 2014 heeft de houder de nieuwe aangepaste versie
toegestuurd aan de toezichthouder. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de voorwaarden. 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat beroepskrachten jaarlijks trainingen volgen om toegerust te
zijn eventuele ontwikkelingsproblematiek van kinderen te signaleren. Ook is opgenomen dat er een
samenwerkingsverband is met MOC 't Kabouterhuis West. Wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling van
bepaalde kinderen worden er samen met een pedagoog van MOC 't Kabouterhuis een handelingsplan opgesteld en
eventuele volgende stappen ondernomen.

Pedagogische praktijk

De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelen conform dit plan. Hiermee
wordt er zorg gedragen voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de
persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht van normen en waarden. 

De emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd doordat de beroepskrachten de kinderen troosten
door sensitief te reageren wanneer de kinderen verdrietig zijn. Zo zijn er ten tijde van het inspectiebezoek enkele
wenkinderen op een van de groepen die verdrietig zijn. De beroepskrachten troosten deze kinderen, benoemen
hun verdriet en bieden afleiding aan middels een activiteit. Op de andere groep wordt de emotionele veiligheid van
de kinderen gewaarborgd door het bieden van een duidelijke structuur. Middels de dagritmekaarten van het VVE-
programma Puk & Ko worden de kinderen aan deze structuur herinnerd. De kinderen zijn gewend aan deze
structuur. Wanneer de beroepskrachten bijvoorbeeld de kring aankondigen pakken de kinderen de stoeltjes en
vormen een kring. Na het kringgesprek legt de beroepskracht met duidelijke instructies uit wat er van de kinderen
verwacht wordt: de stoel terugzetten en de activitiet doen waarvoor ze middels het kiesbord hebben gekozen.
De beroepskrachten van de andere groep hebben ook de intentie deze vaste dagstructuur te volgen, maar gezien
de recente start van de groep is dit nog in de aanloopfase. 

De persoonlijke competentie van de kinderen wordt gestimuleerd door de kinderen met behulp van het kiesbord
zelf te laten kiezen waar ze willen spelen. Een ander voorbeeld van het stimuleren van de persoonlijke
competenties van de kinderen is dat de beroepskrachten veel met de kinderen praten en activiteiten en situaties
benoemen. Zo wordt op een van de groepen in de kring samen met de kinderen een aantal plaatjes binnen het
thema 'Eet smakelijk' benoemd; de kinderen mogen vertellen wat ze op de plaatjes zien en de beroepskracht
stelt hier vragen over. Daarnaast wordt de persoonlijke competentie gestimuleerd door de kinderen te stimuleren
zelf de jas aan te trekken en door het aanbieden van verschillende speelmogelijkheden. Zo mogen de kinderen op
een van de groepen in de speelkeuken 'afwassen' met echt water en zeep. 

Voorbeelden van het stimuleren van de sociale competentie zijn het stimuleren van samenwerken tussen
kinderen. Zo zijn de kinderen in het kader van het thema een 'tafelkleed' aan het versieren. Eén kind wil meedoen
en klimt bij de beroepskracht op schoot. De beroepskracht stimuleert het kind om naast een ander kind te zitten,
dan kan ze meehelpen met versieren. Op de andere groep neemt een kind het initiatief om een ander kind te
helpen met de ritssluiting op diens jas. De beroepskracht geeft een compliment over de behulpzaamheid en de
samenwerking van de kinderen. 

Er vindt overdracht van normen en waarden plaats doordat de kinderen worden aangesproken op ongewenst
gedrag, uitleg krijgen over waarom dit ongewenst is en een alternatief aangeboden krijgen (bijvoorbeeld 'Ik wil
niet dat je zo op de bank hangt, want straks val je op je hoofd. Zullen we gaan afwassen?').

Voorschoolse educatie

Er wordt tijdens vier ochtenden van elk drie uur voorschoolse educatie aangeboden middels het VVE-progoramma
Puk & Ko. 
Er worden op de groepen maximaal veertien of vijftien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten per
groep. De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie en ten minste een startkwalificatie
gericht op het aanbieden van voorschoolse educatie. Er is een opleidingsplan opgesteld voor het schooljaar 2013-
2014.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-'Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Kleine Zeester' (versie oktober 2013) 
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-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de houder en leidinggevende 
-'Opleidingsplan 2013/2014' (zoals ingezien op locatie) 
-Roosters (zoals ingezien op locatie) 
-Plaatsingslijsten (februari en maart 2014) 
-EL-VVE-lijsten (februari en maart 2014) 
-'Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Kleine Zeester' (versie maart 2014)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen werkzaam bij het kindercentrum
beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze steekproef bestaat uit de vaste
beroepskrachten op de groepen.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen werkzaam bij het kindercentrum
beschikken over een passende beroepskwalifcatie. Deze steekproef bestaat uit de vaste beroepskrachten op de
groepen.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Dagelijks worden er op de groepen maximaal veertien of vijtien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten. Er zijn voldoende vaste beroepskrachten voor het aantal kinderen dat maximaal wordt
opgevangen; er zijn geen vacatures. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt er gebruikgemaakt van eigen
invalkrachten of invalkrachten van het uitzendburau Creyf's. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat er te allen tijde
beroepskrachten van het inpandige kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang aanwezig zijn. Tevens zijn de
houder en de leidinggevende dagelijks gedurende de hele dag aanwezig.

Opvang in groepen

Er zijn twee stamgroepen. De groep Zeekreeften bestaat uit maximaal veertien kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar
oud. De groep Zeeparels bestaat uit maximaal zestien kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Elk kind behoort tot
één stamgroep. De opvang vindt, buiten (spel)activiteiten om, plaats in deze stamgroepen. Indien een kind in een
tweede stamgroep is geplaatst, zoals in het kinderdagverblijf, dan is de duur van de plaatsing schriftelijk
vastgelegd. 
Op beide groepen werken dagelijks twee vaste beroepskrachten.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Afschriften van verklaringen omtrent het gedrag (zoals ingezien op locatie) 
-Afschriften van diploma's (zoals ingezien op locatie) 
-Rooster (zoals ingezien op locatie) 
-Plaatsingslijsten (februari en maart 2014) 
-EL-VVE-lijsten (februari en maart 2014)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Er is op 26 september en 25 en 26 oktober 2013 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd per
groep door een van de beroepskrachten van de desbetreffende groep. Bijgevoegd zijn er een actieplan veiligheid
en een actieplan gezondheid opgenomen per groep, waarin aanvullende afspraken zijn opgenomen op basis van
vastgestelde risico's uit de risico-inventarisatie. Voorbeelden van deze afspraken zijn dat de tassen van
volwassenen in een afgesloten kast moeten worden opgeborgen en dat lege verpakkingen van
schoonmaakmiddelen in de keuken moeten worden weggegooid, zodat de kinderen hier niet bij kunnen. 

Eens per maand vindt er teamoverleg plaats met de beroepskrachten van de peuterspeelzaal en het
kinderdagverblijf, waarin thema's op het gebied van veiligheid en gezondheid worden besproken. Daarnaast vindt
er tweewekelijks groepsoverleg plaats met een coach (de houder en een beroepskracht van het
kinderdagverblijf). Ten tijde van het inspectiebezoek handelen de beroepskrachten conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Zo verklaart een beroepskracht dat er dagelijks een raam openstaat ter ventilatie en gelden er
duidelijke afspraken met de kinderen (zoals niet op de stoelen staan).

Meldcode kindermishandeling

Er wordt bij het kindercentrum gebruikgemaakt van een eigengemaakte meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld (d.d. 13 november 2013) gebaseerd op de meldcode van de Brancheorgansiatie Kinderopvang (versie juli
2013). Er is een ingevulde sociale kaart aan de meldcode toegevoegd. De houder en de leidinggevende zijn
aandachtsfunctionaris kindermishandeling. 

In januari 2014 is de meldcode kindermishandeling met alle beroepskrachten van het kindercentrum besproken.
De beroepskrachten kunnen de eerste stappen van het stappenplan benoemen. Er zijn het afgelopen jaar geen
vermoedens van kindermishandeling geweest.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de houder en de leidinggevende 
-Risico-inventarisatie veiligheid voorschool Zeekreeften (d.d. 26 september 2013) 
-Risico-inventarisatie veiligheid voorschool Zeeparels (d.d. 25 oktober 2013) 
-Risico-inventarisatie gezondheid voorschool Zeekreeften (d.d. 26 september 2013) 
-Risico-inventarisatie gezondheid voorschool Zeeparels (d.d. 26 oktober 2013) 
-Actieplan Zeekreeften (d.d. 2 september 2013) 
-Actieplan Zeeparels (d.d. 4 november 2013) 
-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (d.d. 13 november 2013, zoals ingezien op locatie)
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Ruimte en inrichting

Binnenruimte

De peuterspeelzaal heeft twee groepen. De groep Zeekreeften heeft een oppervlakte van 52 m² en is daarmee
geschikt voor de opvang van maximaal veertien kinderen. De groep Zeeparels heeft een bruto-oppervlakte van
60 m² en is daarmee geschikt voor het aantal op te vangen kinderen. Er zijn verschillende hoeken in de ruimtes,
waaronder een huishoek, een speelgoedkeuken, een bouwhoek en een themahoek. Het speelgoed is in kasten op
kindhoogte geplaatst.

Buitenspeelruimte

De toegankelijke en aangrenzende buitenruimte heeft een bruto-oppervlakte van 244 m² en is daarmee
voldoende voor het aantal op te vangen kinderen. Ook wanneer de speelplaats door het kinderdagverblijf wordt
gebruikt, is er voldoende oppervlakte buitenspeelruimte beschikbaar. 
De buitenruimte is ingericht met een zandbak en een klimtoestel. Daarnaast is er voldoende los speelmateriaal
beschikbaar, zoals fietsjes en stoepkrijt.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Plattegrond De Kleine Zeester (d.d. 6 september 2013)

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester - Jaarlijks onderzoek 18-03-2014 9/25



Ouderrecht

Informatie

De houder informeert de ouders door middel van een intakegesprek, de eigen website, het informatieboekje, de
nieuwsbrieven die elk kwartaal worden verspreid en het pedagogisch beleidsplan. Deze informatiebronnen zijn
toegankelijk voor alle ouders. 

Ouders worden met deze informatiebronnen niet op de hoogte gebracht van de mate en voorwaarden van inzet
van BBL-stagaires. In het pedagogisch beleidsplan is een paragraaf opgenomen getiteld 'Medewerkers en
stagiaires', maar hier wordt niet beschreven in welke mate en onder welke voorwaarden stagiaires worden
ingezet, en of er stagiaires worden ingezet in de voorschool. De houder is in de gelegenheid gesteld dit aan te
passen in het pedagogisch beleidsplan en op 25 maart 2014 heeft de houder de nieuwe aangepaste versie
toegestuurd aan de toezichthouder. Hiermee worden ouders voldoende op de hoogte gesteld over het te voeren
beleid. 

Ouders worden altijd geïnformeerd over door welke beroepskrachten de kinderen worden opgevangen, doordat
er dagelijks vaste bereopskrachten op de groepen werken. 

Op de eigen website is het meest recente jaarlijkse inspectierapport geplaatst.

Klachten

De houder beschikt over een klachtenregeling. De leidigngevende is de interne klachtencoördinator. Ook is de
houder aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie voor ouders en de oudercommissie, namelijk de
sKK. 
De houder brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de ouders op de eigen website.
De regeling geeft duidelijk weer dat een ouder zich te allen tijde tot de onafhankelijke klachtencommissie kan
richten. De houder heeft het openbare verslag klachtenregeling cliënten zorgsector 2012 aan de toezichthouder
toegezonden op 29 mei 2013.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de leidinggevende 
-Website www.dekleinezeester.nl 
-Informatieboekje Voorschool (zonder datum) 
-'Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Kleine Zeester' (versie oktober 2013) 
-'Openbaar Jaarverslag Klachten van klanten 2012' (versie mei 2013) 
-'Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Kleine Zeester' (versie maart 2014)
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A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Intensieve deelname

Het aantal doelgroepkinderen per groep bedraagt meer dan 50%. Er wordt verspreid over vier dagdelen minimaal
12 uur voorschoolse educatie aangeboden aan de doelgroepkinderen. Dit is voldoende.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

 1. n.v.t.
 2. Het aantal uur dat voorschoolse educatie wordt geboden is niet voldoende.

√ 3. Het aantal uur dat voorschoolse educatie wordt geboden is voldoende.
 4. n.v.t.

Registratie

Alle kinderen zijn geregistreerd in EL-VVE. De gegevens uit EL-VVE zijn actueel. De gegevens worden minimaal
maandelijks bijgewerkt. Het totaal aantal maanden en het aantal dagdelen per week dat de kinderen
voorschoolse educatie hebben ontvangen, wordt op het Amsterdams Uniform Voorblad bijgehouden.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
 1. n.v.t.
 2. De gegevens van de kinderen die deelnemen aan de voorschoolse educatie zijn niet of niet volledig geregistreerd in EL-VVE.

√ 3. De gegevens van de kinderen die deelnemen aan de voorschoolse educatie zijn volledig geregistreerd in EL-VVE.
 4. n.v.t.

• De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.
 1. n.v.t.
 2. De gegevens van de geregistreerde kinderen zijn niet actueel.

√ 3. De gegevens van de geregistreerde kinderen zijn actueel.
 4. n.v.t.

• De houder houdt het precieze aantal maanden en dagdelen bij dat een kind voorschoolse educatie ontvangt.
 1. n.v.t.
 2. Het precieze aantal maanden en aantal dagdelen voorschoolse educatie wordt niet per kind bijgehouden.

√ 3. Het precieze aantal maanden en aantal dagdelen voorschoolse educatie wordt per kind bijgehouden.
 4. n.v.t.

Beroepskwalificatie en scholing

De vaste beroepskrachten van de groep Zeekreeften zijn in het bezit van een certificaat van het VVE-programma
dat op de locatie wordt gebruikt. De vaste beroepskrachten van de groep Zeeparels zijn in het bezit van de
startkwalificatie VVE en volgen ten tijde van het inspectieonderzoek de basistraining. Hierna zijn de
beroepskrachten voornemens de training voor het VVE-programma Ko-Totaal te volgen. De startdatum voor de
tweede VVE-groep is 1 november 2013. Voor deze startende groep geldt een overgangstermijn van twee jaar
voor de certificering. De beroepskrachten volgen scholing om te voldoen aan deze voorwaarden en derhalve leidt
een score 2 niet tot een advies tot handhaving. 

Tijdens het inspectiebezoek is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over het vereiste taalniveau. Drie van
de vier beroepskrachten beschikken voor mondelinge taalvaardigheid over een hoger niveau dan is vereist; één
beroepskracht beschikt ook voor schriftelijke taalvaardigheid en leesvaardigheid over een hoger niveau dan is
vereist. 

Alle beroepskrachten volgen voldoende nascholing door middel van Taal en VVE.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De vaste beroepskrachten zijn gecertificeerd voor het werken met het VVE-programma dat op de locatie wordt
gebruikt.

 1. De vaste beroepskrachten hebben geen scholing gevolgd gericht op een VVE-programma.
√ 2. De vaste beroepskrachten zijn bezig met scholing gericht op het VVE-programma dat op de locatie wordt 

gebruikt, of hebben scholing afgerond gericht op een VVE-programma dat niet op de locatie wordt gebruikt.
 3. De vaste beroepskrachten hebben scholing afgerond gericht op het VVE-programma dat op de locatie wordt 

gebruikt.
 4. De vaste beroepskrachten hebben naast de vereiste scholing aantoonbaar aanvullende VVE-cursussen gevolgd.

• Alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in Amsterdam erkende VVE-programma's,
of hebben een certificaat van de startmodule VVE behaald.

 1. n.v.t.
 2. Niet alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in Amsterdam erkende VVE-programma's, of hebben

een certificaat van de startmodule VVE behaald.
√ 3. Alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in Amsterdam erkende VVE-programma's, of hebben een

certificaat van de startmodule VVE behaald.
 4. n.v.t
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• De beroepskrachten (vaste krachten en invalkrachten) voldoen aan de Amsterdamse taalnorm; zij beschikken
voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).

 1. De beroepskrachten beschikken niet over het vereiste taalniveau.
 2. De beroepskrachten beschikken niet over het vereiste taalniveau, maar volgen aantoonbaar nascholing.

√ 3. De beroepskrachten beschikken over het vereiste taalniveau.
 4. De beroepskrachten beschikken over een hoger taalniveau dan het vereiste niveau.

• De beroepskrachten (vaste en invalkrachten) volgen bij- en nascholing om het kennisniveau actueel te houden en
te voldoen aan de (nieuwe) eisen van de overheid.

 1. De beroepskrachten volgen geen bij- en nascholing.
 2. De beroepskrachten volgen onvoldoende bij- en nascholing.

√ 3. De beroepskrachten volgen voldoende bij- en nascholing.
 4. De w ijze waarop of de mate waarin de beroepskrachten bij- en nascholing volgen is een voorbeeld voor anderen.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de houder en de leidinggevende 
-EL-VVE-lijst (d.d. 21 maart 2014) 
-Plaatsingslijsten (februari en maart 2014) 
-Ingevulde kopieën van het Amsterdams Unform Voorblad (zoals ingezien op locatie) 
-Afschriften van diploma's, certificaten en taaltoetsen (zoals ingezien op locatie) 
-Opleidingsplan (zoals ingezien op locatie) 
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A2: Ouders

Informatie

Ouders worden voldoende geïnformeerd door middel van een intakegesprek, de website van de locatie, het
informatieboekje en het pedagogisch beleidsplan. Zowel op de website, in het informatieboekje en in het
pedagogisch beleidsplan is informatie over voorschoolse educatie en de verwachte ouderbetrokkenheid
opgenomen. 
Per kind vindt er een intakegesprek met ouders plaats. Dit gebeurt op basis van een standaardintakeformulier die
in het kinddossier bewaard wordt. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind
door middel van tienminutengesprekken die minimaal twee keer in de periode dat een kind van de voorschool
gebruikmaakt aan ouders worden aangeboden.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind aantoonbaar geïnformeerd over het beleid en dat van
ouders een actieve rol wordt verwacht.

 1. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind niet geïnformeerd over het beleid en de actieve rol die 
verwacht wordt.

 2. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind niet voldoende geïnformeerd over het beleid en de 
actieve rol die verwacht wordt.

√ 3. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind adequaat geïnformeerd over het beleid en de actieve 
rol die verwacht wordt.

 4. Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind geïnformeerd over het beleid en de actieve rol die 
verwacht wordt, waarbij de verwachtingen en afspraken hierover worden vastgelegd.

• Bij aanmelding van ieder kind vindt een intakegesprek plaats, waarbij de ouders bevraagd worden over
kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden.

 1. Er vindt geen intakegesprek met ouders plaats.
 2. Er vindt geen volledige intakegesprek plaats: er is geen standaard intakeprocedure, niet alle punten worden 

systematisch besproken/vastgelegd of dit gebeurt niet bij alle kinderen.
√ 3. Er wordt gewerkt met een standaard intakeprocedure. Alle informatie wordt besproken en vastgelegd.
 4. De uitvoering van de intakeprocedure is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.
 1. Ouders worden niet geïnformeerd over de ontw ikkeling van hun kind.
 2. Ouders worden niet geïnformeerd over de ontw ikkeling van hun kind, maar dit gebeurt niet regelmatig, óf ouders worden wel

geïnformeerd, maar hierbij komt de ontw ikkeling van hun kind onvoldoende aan bod.
√ 3. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontw ikkeling van hun kind.
 4. Het informeren over de ontw ikkeling van de kinderen gebeurt planmatig en van de gesprekken is een schriftelijk verslag

beschikbaar.

Ouderbetrokkenheid

De houder heeft een actuele analyse gemaakt van de ouderpopulatie van beide groepen in de vorm van een
beschrijving van de ouderpopulatie en een (cijfermatige) opsomming van gegevens met betrekking tot de
ouderpopulatie. De ouderanalyse is als bijlage opgenomen in het ouderbeleid. 

Er is op basis van deze analyse een actueel ouderbeleid vastgesteld dat specifiek gericht is op deze locatie. Het
ouderbeleid bevat alle vereiste onderdelen en wordt in de praktijk uitgevoerd. Zo wordt er ten tijde van het
inspectiebezoek 'VVE Thuis' voor de ouders georganiseerd. Dit is een programma waarbij ouders handvatten
krijgen aangeboden om thuis (VVE-)activiteiten met hun kind te ondernemen. Ouders krijgen bijvoorbeeld een
voorleesboek mee naar huis. 
De ouderanalyse en het ouderbeleid worden elke drie maanden geactualiseerd.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De houder maakt jaarlijks een analyse van de ouderpopulatie van de betreffende locatie.
 1. Er is geen analyse van de ouderpopulatie gemaakt.
 2. Er is geen actuele analyse van de ouderpopulatie of de analyse sluit niet aan bij de ouderpopulatie van de betreffende

locatie.
 3. Er is een actuele analyse die aansluit bij de ouderpopulatie van de betreffende locatie.

√ 4. De analyse van de ouderpopulatie is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De houder formuleert jaarlijks per locatie ouderbeleid dat aansluit op analyse van de ouderpopulatie.
 1. De voorschool heeft geen actueel ouderbeleid vastgesteld.
 2. De voorschool heeft een actueel ouderbeleid vastgesteld, maar dat is niet gebaseerd op de analyse van de ouderpopulatie.
 3. De voorschool heeft een ouderbeleid, gebaseerd op de jaarlijkse analyse van de ouderpopulatie.

√ 4. Het ouderbeleid is zeer goed ontw ikkeld en aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• In het ouderbeleid is minimaal beschreven de wijze waarop: 
• de ouders worden geïnformeerd voorafgaand aan de plaatsing van hun kind over het beleid en ambitieniveau
van de voor- en eventuele bijbehorende vroegschool en de rol die van de ouders in de VVE wordt verwacht. 
• het intakegesprek bij aanmelding van het kind wordt georganiseerd. In het intake gesprek dienen de ouders
worden bevraagd over kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden. 
• de ouders regelmatig worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 
• de houder de ouders concrete activiteiten aanbiedt om hen te stimuleren thuis met hun kind
ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen. 
• de houder de ouders betrekt bij de activiteiten van de voorschoolse educatie. 
• de coördinatie van de ouderactiviteiten is georganiseerd.

 1. De voorschool heeft geen ouderbeleid vastgesteld.
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 2. De voorschool heeft een ouderbeleid vastgesteld, maar het beleid is niet volledig.
√ 3. De voorschool heeft een volledig ouderbeleid vastgesteld.
 4. Het ouderbeleid is zeer goed ontw ikkeld en aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De ouders worden door de houder actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.
 1. Ouders worden door de houder niet actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.
 2. Ouders worden door de houder onvoldoende actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.

√ 3. Ouders worden door de houder voldoende actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.
 4. Ouders worden door de houder actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie en er is aantoonbaar zicht op

de effectiviteit hiervan.

• De houder biedt concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontwikkelingsstimulerende
activiteiten van de voorschoolse educatie te doen.

 1. De houder biedt geen concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontw ikkelingsstimulerende
activiteiten te doen.

 2. De houder biedt onvoldoende concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontw ikkelingsstimulerende
activiteiten te doen.

√ 3. De houder biedt concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontw ikkelingsstimulerende activiteiten
te doen.

 4. De houder biedt concrete activiteiten aan voor het stimuleren van ouders om thuis ontw ikkelingsstimulerende activiteiten uit
te voeren en heeft zicht op de effectiviteit en uitvoering hiervan.

• De houder draagt zorg voor coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten.
 1. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van het geheel aan activiteiten met als resultaat dat ouders betrokken zijn

bij de voorschoolse educatie wordt niet uitgevoerd.
 2. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van het geheel aan activiteiten met als resultaat dat ouders betrokken zijn

bij de voorschoolse educatie wordt niet volledig uitgevoerd.
√ 3. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van het geheel aan activiteiten met als resultaat dat ouders betrokken zijn

bij de voorschoolse educatie wordt uitgevoerd.
 4. De uitvoering van het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van het geheel aan activiteiten met als resultaat dat

ouders betrokken zijn bij de voorschoolse educatie versterkt de ouderbetrokkenheid en is aantoonbaar een voorbeeld voor
anderen.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de leidinggevende 
-Website www.dekleinezeester.nl 
-Informatieboekje Voorschool (zonder datum) 
-'Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Kleine Zeester' (versie oktober 2013) 
-'Ouderbeleid Vooschoolgroep De zeekreeften' (versie september 2013) 
-'Ouderbeleid Vooschoolgroep De zeeparels' (versie januari 2014)
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A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool

Samenwerking peuterspeelzaal en basisschool

Er is een samenwerking met de Sint Henricusschool. Deze basisschool werkt met hetzelfde VVE-programma als
de voorschool. Er vindt structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en de basisschool, namelijk elke drie
maanden. Indien er kinderen doorstromen van de voorschool naar de basisschool, vindt er aanvullend overleg
plaats met de interne begeleider van de school. Er is een jaarwerkplan opgesteld met de directie van de
basisschool. Dit plan voldoet aan de voorwaarden. De kwaliteit van de voorschoolse educatie en de resultaten bij
de kinderen worden jaarlijks geëvalueerd samen met de directie van de basisschool. 

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Er is een nauwe samenwerking met tenminste één basisschool die hetzelfde programma hanteert en waarnaar
gemiddeld de meeste kinderen doorstromen.

 1. Er is geen analyse van de ouderpopulatie gemaakt.
 2. Er is geen actuele analyse van de ouderpopulatie of de analyse sluit niet aan bij de ouderpopulatie van de 

betreffende locatie.
√ 3. Er is een actuele analyse die aansluit bij de ouderpopulatie van de betreffende locatie.
 4. De analyse van de ouderpopulatie is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er vindt structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.
 1. De voorschool heeft geen actueel ouderbeleid vastgesteld.
 2. De voorschool heeft een actueel ouderbeleid vastgesteld, maar dat is niet gebaseerd op de analyse van de 

ouderpopulatie.
√ 3. De voorschool heeft een ouderbeleid, gebaseerd op de jaarlijkse analyse van de ouderpopulatie.
 4. Het ouderbeleid is zeer goed ontw ikkeld en aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er is met directie van de basisschool een jaar(werk)plan vastgesteld met betrekking tot de samenwerking, waarin
concrete afspraken zijn opgenomen over: 
- de visie; 
- het pedagogische klimaat en het educatief handelen; 
- het versterken van de doorlopende leerlijn tussen voorschool en vroegschool; 
- het ouderbeleid; 
- de overdracht van kindgegevens; 
- het gezamenlijk overleg; 
- opleiding en bij- en nascholing van de beroepskrachten en leerkrachten.

 1. Er is geen jaar(werk)plan vastgesteld samen met de basisschool.
 2. Er is een jaar(werk)plan vastgesteld samen met de basisschool, maar het plan is niet volledig of actueel.

√ 3. Er is een volledig en actueel jaar(werk)plan vastgesteld samen met de basisschool.
 4. Het jaar(werk)plan dat is vastgesteld is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De kwaliteit van de voorschoolse educatie en de resultaten bij de kinderen worden jaarlijks geëvalueerd samen
met de directie van de basisschool. De evaluatie leidt tot aantoonbare en planmatige verbetermaatregelen in het
jaar(werk)plan en het concrete aanbod (didactiek en inhoud).

 1. Er vindt geen gezamenlijke evaluatie plaats.
 2. Er vindt een gezamenlijke evaluatie plaats, maar er zijn geen verbetermaatregelen geformuleerd.

√ 3. Er vindt een gezamenlijke evaluatie plaats en er zijn aantoonbare en planmatige verbetermaatregelen 
geformuleerd.

 4. De w ijze waarop er wordt omgegaan met het evaluatieproces en de planmatige verbetermaatregelen is 
aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Overdracht

Voor de overdracht van kinderen die doorstromen naar de basisschool wordt structureel het Amsterdams
Uniform Voorblad ingevuld. 
Er vindt een warme overdracht plaats voor alle kinderen die naar de Henricusschool doorstromen. Indien een kind
naar een andere school gaat, vindt er een schriftelijke overdracht plaats waarbij de mogelijkheid tot telefonisch
contact wort aangeboden.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Per kind dat het programma voor voorschoolse educatie heeft doorlopen, vindt er een overdracht van
kindgegevens plaats naar de basisschool met behulp van het Amsterdamse Uniforme Voorblad en een bijlage naar
keuze.

 1. Er vindt geen overdracht van kindgegevens plaats tussen voorschool en basisschool waar de uitstromende 
peuters naar toe gaan.

 2. Er vindt niet structureel of volledig een overdracht van kindgegevens plaats tussen voorschool en basisschool 
waar de uitstromende peuters naar toe gaan.

√ 3. Er vindt structureel een volledige overdracht van kindgegevens plaats tussen voorschool en basisschool waar de 
uitstromende peuters naar toe gaan.

 4. De overdracht van kindgegevens tussen voorschool en basisschool is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De instelling draagt er zorg voor dat overdracht van het dossier plaatsvindt na goedkeuring en ondertekening
door een ouder van het kind.

 1. De overdracht van dossier vindt niet plaats na goedkeuring en ondertekening door de ouder.
 2. De overdracht van dossier vindt niet altijd plaats na goedkeuring en ondertekening door de ouder.

√ 3. De overdracht van dossier vindt plaats na goedkeuring en ondertekening door de ouder.
 4. De w ijze waarop ouders betrokken worden bij de overdracht is een voorbeeld voor anderen.

• De overdracht van kinderen die externe zorg of ondersteuning ontvangen of dit op korte termijn nodig hebben
vindt plaats door middel van bovengenoemde dossieroverdracht aangevuld met een gesprek tussen de instelling
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en de basisschool.
 1. De overdracht van zorgkinderen wordt niet aangevuld met een gesprek tussen de instelling en de basisschool.
 2. De overdracht van zorgkinderen wordt niet structureel aangevuld met een gesprek tussen de instelling en de 

basisschool.
√ 3. De overdracht van zorgkinderen wordt aangevuld met een gesprek tussen de instelling en de basisschool.
 4. De overdracht van zorgkinderen is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de houder en de leidinggevende 
-Jaarwerkplan voor- en vroegschool (versie schooljaar 2013/2014) 
-Steekproef ingevulde formulieren Amsterdams Uniform Voorblad (zoals ingezien op locatie)
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A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk

Effectief programma

De voorschool werkt met het VVE-programma Puk & Ko. Ten tijde van het inspectiebezoek is er een groot
verschil in de uitvoering van het VVE-programma tussen de groepen, aangezien een van de groepen recent is
gestart. Er wordt op de groep Zeekreeften structureel gewerkt met een zeswekelijkse planning die aansluit op het
VVE-programma en waarin wordt aangegeven welke VVE-activiteiten er op welk moment worden ondernomen.
Het activiteitenaanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en wordt afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen en
gedifferentieerd naar niveau. Zo hebben de beroepskrachten de kinderen in drie verschillende niveaugroepen
ingedeeld. De beroepskrachten vertellen dat de activiteiten worden afgestemd op het niveau van de kinderen. 
Op de recent gestarte groep Zeeparels wordt gewerkt met dezelfde themaplanning als op de andere groep. Nog
niet alle kinderen in deze groep zijn geobserveerd en er zijn nog geen niveaugroepen gevormd. De
beroepskrachten hanteren een aftekenlijst van alle kinderen om ervoor te zorgen dat alle kinderen deelnemen aan
een activiteit. De beroepskrachten hebben wel een niveau-onderscheid van bepaalde kinderen in het hoofd. Zo
kiest een beroepskracht er ten tijde van het inspectiebezoek voor om interactief voor te lezen aan een kleine
groep bestaande uit een kind met een hoger en een lager taalniveau. 

Er is sprake van een dekkend taalaanbod. Er wordt gewerkt met een aanvullend taalprogramma, namelijk Taal en
VVE, waarbij er middels intervisiemomenten en een coach gewerkt wordt aan vaardigheden om de
taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 
Ten tijde van het inspectiebezoek blijkt uit observaties dat het taalaanbod geïntegreerd is in de uitvoering van het
VVE-programma. Zo praten de beroepskrachten veel met de kinderen, waarbij taalfouten van kinderen worden
verbeterd en er vragen worden gesteld aan de kinderen om spraak te stimuleren. De beroepskrachten benoemen
situaties en handelingen en gaan hier gesprekjes met de kinderen over aan.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Voor de voorschoolse educatie wordt een VVE-programma gebruikt dat door Amsterdam erkend is.
 1. n.v.t.
 2. Er wordt niet gewerkt met een door Amsterdam erkend VVE-programma.

√ 3. Er wordt gewerkt met een door Amsterdam erkend VVE-programma.
 4. n.v.t.

• De voorschool werkt met een doelgerichte planning die aansluit bij de doelen en ontwikkelingslijnen van het
betreffende VVE-programma.

 1. Er is geen doelgericht planning opgesteld.
 2. Er is een planning opgesteld maar deze sluit niet voldoende aan bij het VVE-programma.

√ 3. Er is een doelgericht planning opgesteld die aansluit bij het VVE-programma.
 4. De doelgerichte planning waarmee wordt gewerkt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkelingsniveau.
 1. Het dagelijkse activiteitenaanbod bestaat uit losse, niet samenhangende activiteiten.
 2. Er is sprake van een samenhangend activiteitenaanbod, maar het aanbod klimt niet op in moeilijkheidsgraad en/of 

er wordt niet gedifferentieerd naar leeftijd en ontw ikkelingsniveau.
√ 3. Er is sprake van een samenhangend activiteitenaanbod, waarbij het aanbod opklimt in moeilijkheidsgraad en er 

wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontw ikkelingsniveau.
 4. De w ijze waarop het samenhangende aanbod opklimt in moeilijkheidsgraad en differentieert naar leeftijd en 

ontw ikkelingsniveau is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling, zo nodig in aanvulling op het VVE-
programma.

 1. Er is geen activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling.
 2. Er is een activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling maar dit is niet voldoende dekkend.

√ 3. Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling.
 4. Het activiteitenaanbod gericht op taalontw ikkeling is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Inrichting van de accommodatie

De groepsruimte voldoet aan de voorwaarden, zo is de pop 'Puk' aanwezig en is er een thema-tafel op de
groepen. De ruimte bevat de volgende hoeken: een bouwhoek, een leeshoek, een poppenhoek en een
speelkeuken. Bovendien zijn er diverse spellen en puzzels op kindhoogte aanwezig in de kasten.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De groepsruimte is ingericht conform de voorwaarden van het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.
 1. De inrichting van de ruimte voldoet niet aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.
 2. De inrichting van de ruimte voldoet ten dele aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.

√ 3. De inrichting van de ruimte voldoet aan de richtlijnen die in het VVE-programma zijn opgenomen.
 4. Aan de inrichting van de ruimte is veel aandacht besteed en is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Ontwikkeling, begeleiding en zorg

Op de locatie wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van een kindvolgsysteem, namelijk
'KIJK!'. De ontwikkeling van de groep als geheel wordt gevolgd door middel van hetzelfde kindvolgsysteem. Op de
nieuwe groep zijn er, in verband met de aanloopfase van de groep, ten tijde van het inspectiebezoek slechts een
beperkt aantal kinderen geobserveerd. Wekelijks beginnen er nog nieuwe kinderen op deze groep. 

Er zijn minstens twee toets- of observatiemomenten gedurende anderhalf jaar voorschoolse educatie. Aan de
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hand van deze toetsing wordt bepaald welke begeleiding of zorg er nodig is voor de hele groep, de kleine groep
en het individuele kind. 
Om het mogelijk te maken de ontwikkeling van de kinderen tussentijds bij te kunnen sturen, is het wenselijk om
drie toets- of observatiemomenten in te lassen gedurende anderhalf jaar voorschoolse educatie. Tevens zijn er
drie toetsmomenten in het VVE-programma Puk & Ko geïmplementeerd. 

De observatie- en toetsgegevens worden vastgelegd in de peuterdossiers. Ouders worden na de toetsmomenten
geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind middels tienminutengesprekken. 

Voor de kinderen over wie de beroepskrachten zich zorgen maken, worden handelingsplannen opgesteld voor de
begeleiding die intern wordt aangeboden door de beroepskrachten. Dit geldt ten tijde van het inspectieonderzoek
voor twee kinderen. Er is het afgelopen jaar één kind aangemeld voor externe ondersteuning.

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met een
kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma dat op de locatie gebruikt wordt.

 1. De beroepskrachten volgen de ontw ikkeling van de kinderen niet of nauwelijks.
 2. De beroepskrachten volgen de ontw ikkeling van alle kinderen, maar maken geen onderscheid naar de groep en 

ieder kind apart en/of gebruiken geen kindvolgsysteem.
√ 3. De beroepskrachten volgen regelmatig en systematisch de ontw ikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind 

apart) met een kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma.
 4. De w ijze waarop de beroepskrachten de ontw ikkeling van individuele kinderen en de gehele groep met een 

kindvolgsysteem volgen is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De observatie- en eventuele toetsgegevens worden vastgelegd in een peuterdossier en geven zicht op de
ontwikkeling of de eventuele stagnatie per kind.

 1. Er worden geen individuele peuterdossiers bijgehouden.
 2. De peuterdossiers worden niet systematisch bijgehouden.

√ 3. De peuterdossiers worden systematisch bijgehouden.
 4. De w ijze waarop de peuterdossiers worden bijgehouden is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de
kleine/tutorgroep en het individuele kind.

 1. De beroepskrachten analyseren niet welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep en de individuele 
kinderen.

 2. De beroepskrachten analyseren niet regelmatig en systematisch welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele 
groep en de individuele kinderen.

√ 3. De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de 
kleine/tutorgroep en het individuele kind.

 4. De w ijze waarop er geanalyseerd wordt welke begeleiding voor de kinderen nodig is, is een aantoonbaar voorbeeld 
voor anderen.

• Voor kinderen waarover de instelling zich met betrekking tot de ontwikkeling zorgen maakt wordt een
handelingsplan opgesteld en bijgehouden.

 1. Er worden geen handelingsplannen opgesteld voor kinderen waar men zich zorgen over maakt.
 2. Voor kinderen waar men zich zorgen over maakt wordt een handelingsplan opgesteld maar dit wordt niet 

bijgehouden.
√ 3. Voor kinderen waar men zich zorgen over maakt wordt een doelgericht handelingsplan opgesteld en bijgehouden.
 4. De w ijze waarop er met handelingsplannen wordt gewerkt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
 1. n.v.t.
 2. Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden niet bij JGZ / OKC aangemeld.

√ 3. Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
 4. n.v.t.

Gebruikte bronnen:

-Inspectieonderzoek 
-Gesprek met de beroepskrachten 
-Gesprek met de houder en de leidinggevende 
-Steekproef van kinddossiers (zoals ingezien op locatie)
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Inspectie-items

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet

 

Pedagogisch klimaat

 

 

 

Personeel en groepen

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet

Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van kinderen.

Het verblijf in de peuterspeelzaal is uitsluitend bestemd voor kinderen in de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip
waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs.

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende visie op de
omgang met kinderen is beschreven.

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de (spel)activiteiten waarbij kinderen
hun peuterspeelzaalgroep danwel de peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten bij
hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere niet structureel ingezette personen.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe de achterwacht is geregeld indien
slechts één beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een
peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een
peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste
10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de
sociaal-emotionele ontwikkeling.

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt
ten minste één beroepskracht per acht kinderen.

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd
examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.

A. Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over
het verzorgen van voorschoolse educatie. 
Of 
B. De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het
vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse
educatieprogramma’s.

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester - Jaarlijks onderzoek 18-03-2014 19/25



 

 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid

 

 

Ruimte en inrichting

 

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college
van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd.

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 

- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht; 
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede beroepskracht. 

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van de
vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van de
vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenruimte

Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte speelruimte beschikbaar per kind.

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester - Jaarlijks onderzoek 18-03-2014 20/25



 

Ouderrecht

 

 

A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie

 

 

 

A2: Ouders

 

 

De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen.

De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en
het pedagogisch beleid.

Buitenspeelruimte

Er is ten minste 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en
het pedagogisch beleid.

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort en welke
beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke vrijwilligers op deze dag
aanwezig zijn.

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

Klachten

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de beschreven eisen.

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht.

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD.

Intensieve deelname

Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

Registratie

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.

De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

De houder houdt het precieze aantal maanden en dagdelen bij dat een kind voorschoolse educatie ontvangt.

Beroepskwalificatie en scholing

De vaste beroepskrachten zijn gecertificeerd voor het werken met het VVE-programma dat op de locatie wordt
gebruikt.

Alle invalkrachten zijn gecertificeerd voor het werken met één van de in Amsterdam erkende VVE-programma's,
of hebben een certificaat van de startmodule VVE behaald.

De beroepskrachten (vaste krachten en invalkrachten) voldoen aan de Amsterdamse taalnorm; zij beschikken
voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).

De beroepskrachten (vaste en invalkrachten) volgen bij- en nascholing om het kennisniveau actueel te houden en
te voldoen aan de (nieuwe) eisen van de overheid.

Informatie

Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind aantoonbaar geïnformeerd over het beleid en dat van
ouders een actieve rol wordt verwacht.

Bij aanmelding van ieder kind vindt een intakegesprek plaats, waarbij de ouders bevraagd worden over
kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden.

Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.

Ouderbetrokkenheid
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A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool

 

 

A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk

 

 

 

De houder maakt jaarlijks een analyse van de ouderpopulatie van de betreffende locatie.

De houder formuleert jaarlijks per locatie ouderbeleid dat aansluit op analyse van de ouderpopulatie.

In het ouderbeleid is minimaal beschreven de wijze waarop: 
• de ouders worden geïnformeerd voorafgaand aan de plaatsing van hun kind over het beleid en ambitieniveau
van de voor- en eventuele bijbehorende vroegschool en de rol die van de ouders in de VVE wordt verwacht. 
• het intakegesprek bij aanmelding van het kind wordt georganiseerd. In het intake gesprek dienen de ouders
worden bevraagd over kenmerken van hun kind, over het gezin en over hun eigen wijze van opvoeden. 
• de ouders regelmatig worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 
• de houder de ouders concrete activiteiten aanbiedt om hen te stimuleren thuis met hun kind
ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen. 
• de houder de ouders betrekt bij de activiteiten van de voorschoolse educatie. 
• de coördinatie van de ouderactiviteiten is georganiseerd.

De ouders worden door de houder actief betrokken bij de activiteiten van de voorschoolse educatie.

De houder biedt concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis met hun kind ontwikkelingsstimulerende
activiteiten van de voorschoolse educatie te doen.

De houder draagt zorg voor coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten.

Samenwerking peuterspeelzaal en basisschool

Er is een nauwe samenwerking met tenminste één basisschool die hetzelfde programma hanteert en waarnaar
gemiddeld de meeste kinderen doorstromen.

Er vindt structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.

Er is met directie van de basisschool een jaar(werk)plan vastgesteld met betrekking tot de samenwerking, waarin
concrete afspraken zijn opgenomen over: 
- de visie; 
- het pedagogische klimaat en het educatief handelen; 
- het versterken van de doorlopende leerlijn tussen voorschool en vroegschool; 
- het ouderbeleid; 
- de overdracht van kindgegevens; 
- het gezamenlijk overleg; 
- opleiding en bij- en nascholing van de beroepskrachten en leerkrachten.

De kwaliteit van de voorschoolse educatie en de resultaten bij de kinderen worden jaarlijks geëvalueerd samen
met de directie van de basisschool. De evaluatie leidt tot aantoonbare en planmatige verbetermaatregelen in het
jaar(werk)plan en het concrete aanbod (didactiek en inhoud).

Overdracht

Per kind dat het programma voor voorschoolse educatie heeft doorlopen, vindt er een overdracht van
kindgegevens plaats naar de basisschool met behulp van het Amsterdamse Uniforme Voorblad en een bijlage naar
keuze.

De instelling draagt er zorg voor dat overdracht van het dossier plaatsvindt na goedkeuring en ondertekening
door een ouder van het kind.

De overdracht van kinderen die externe zorg of ondersteuning ontvangen of dit op korte termijn nodig hebben
vindt plaats door middel van bovengenoemde dossieroverdracht aangevuld met een gesprek tussen de instelling
en de basisschool.

Effectief programma

Voor de voorschoolse educatie wordt een VVE-programma gebruikt dat door Amsterdam erkend is.

De voorschool werkt met een doelgerichte planning die aansluit bij de doelen en ontwikkelingslijnen van het
betreffende VVE-programma.

Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Er is een voldoende dekkend activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling, zo nodig in aanvulling op het VVE-
programma.

Inrichting van de accommodatie

De groepsruimte is ingericht conform de voorwaarden van het VVE-programma dat op de locatie wordt gebruikt.

Ontwikkeling, begeleiding en zorg

De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen (als groep en ieder kind apart) met een
kindvolgsysteem dat aansluit op het VVE-programma dat op de locatie gebruikt wordt.

De observatie- en eventuele toetsgegevens worden vastgelegd in een peuterdossier en geven zicht op de
ontwikkeling of de eventuele stagnatie per kind.

De beroepskrachten analyseren en bepalen regelmatig welke begeleiding en zorg nodig is voor de hele groep, de
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kleine/tutorgroep en het individuele kind.

Voor kinderen waarover de instelling zich met betrekking tot de ontwikkeling zorgen maakt wordt een
handelingsplan opgesteld en bijgehouden.

Kinderen die zorg nodig hebben van een externe zorginstelling worden bij JGZ / OKC aangemeld.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Kleine Zeester

Vestigingsnummer : 000000070815

Website : http://www.dekleinezeester.nl

Aantal kindplaatsen : 30

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Ja

Gegevens houder

Naam houder : Semiha Uzmay

Adres houder : Sam van Houtenstraat 191A

Postcde en plaats : 1067 JG  AMSTERDAM

KvK nummer : 50150839

Website : -

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. E.A. Leyen, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Stadsdeel Nieuw-West

Postadres : Postbus 2003

Postcode en plaats : 1000 CA  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 18-03-2014

Opstellen concept inspectierapport : 25-03-2014

Zienswijze houder : 17-04-2014

Vaststellen inspectierapport : 17-04-2014

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 24-04-2014

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 24-04-2014

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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