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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 juni 2015 is op grond van artikel 2.20, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-
kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, en de accommodatie. Tevens zijn de wettelijke
en Amsterdamse eisen die worden gesteld aan het aanbieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

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 en de
leidinggevende vormen gezamenlijk de directie en zijn verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van
beleid, de inzet van het personeel en het contact met de ouders en de oudercommissie. De directie is dagelijks
aanwezig op de locatie. 

Locatie 
Peuterspeelzaal De Kleine Zeester bestaat uit twee groepen. Beide groepen delen hun groepsruimte met de
buitenschoolse opvang. Er wordt VVE aangeboden met het programma Uk & Puk. Er zijn vier vaste
beroepskrachten werkzaam op de peuterspeelzaal, waarvan er drie het afgelopen jaar zijn begonnen. Twee van
hen zijn tegelijk begonnen in één van de groepen, en hebben het groepsritme samen vormgegeven. Er wordt in
het kindercentrum duidelijk veel aandacht besteed aan de pedagogische praktijk en er wordt met veel
enthousiasme VVE geboden. 
Uit het inspectiebezoek blijkt slechts één overtreding, namelijk dat twee vaste beroepskrachten (nog) niet zijn
gecertificeerd voor het VVE-programma Uk & Puk. De beroepskrachten volgen wel scholing. 

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator 
De functie van vertrouwenspersoon voor ouders en beroepskrachten was voorheen neergelegd bij een externe
persoon van MOC 't Kabouterhuis. 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
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Er heeft één ouder van de peuterspeelzaal zitting in de
oudercommissie. 

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtreding handhavend op te treden conform het
handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Tijdens het inspectiebezoek zijn er in beide groepen observaties gedaan van het pedagogisch klimaat. Op basis
van deze observaties constateert de toezichthouder dat zorg wordt 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 beroepskrachten laten tijdens het inspectiebezoek zien dat de
voorschoolse educatie in alle aspecten van de dagelijkse opvang wordt toegepast. Hieronder zijn enkele
voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 

Emotionele veiligheid 
Tijdens het inspectiebezoek is er een wenkind op de peuterspeelzaal. De beroepskrachten heten het kind en de
ouders warm welkom, en laten de groepsruimte zien. Er worden afspraken met de ouders gemaakt over het
wennen en het ophalen. Het wenkind wordt betrokken bij het groepsgebeuren, maar hoeft niet mee te doen; het
kind mag vrij spelen wanneer het dat wil. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de behoeften van het
kind. 

Persoonlijke competentie 
Er wordt op de peuterspeelzaal gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Tijdens het inspectiebezoek geldt het
thema 'Wat heb jij aan vandaag?'. Er hangen diverse knutselwerkjes die passen bij dit thema in de groepsruimtes.
Aan het begin van de ochtend is er de spelinloop. Ouders worden uitgenodigd om met hun kind te blijven spelen.
Wanneer het tijd is om het dagprogramma te starten, kondigen de beroepskrachten dit aan. Er wordt opgeruimd
en de ouders nemen afscheid van hun kinderen. In de kring wordt er een 'goedemorgenlied' gezongen waarbij de
kinderen de naam van het kind dat naast hen zit noemen. De pop Puk wordt ook benoemd in de kring. De pop is
vandaag niet aanwezig omdat die uit logeren is bij een van de kinderen. Vervolgens wordt er een 'kind van de dag'
benoemt; dit kind mag beginnen met tellen hoeveel kinderen er vandaag aanwezig zijn. Een ander kind mag
daarna tellen hoeveel meisjes er aanwezig zijn. De kinderen worden ondersteund bij het tellen en krijgen
complimenten. Na een liedje over de dagen van de week wordt er in de kring aandacht besteed aan het thema.
Vandaag ligt de focus op schoenen; de beroepskracht laat zien welke schoenen ze aan heeft en de kleur van de
schoenen wordt besproken. Ook de schoenen van de kinderen worden besproken: er wordt gesproken over de
kleur van de schoenen en of ze veters of klittenband hebben. Een beroepskracht haalt daarna drie typen
schoenen tevoorschijn: een paar slippers, regenlaarzen en bontlaarsjes. De kinderen wordt gevraagd voor welk
type weer de schoenen geschikt zijn. Daarna worden er verschillende schoenen midden in de kring gelegd, en
krijgen de kinderen een kleurenkaartje, die ze mogen leggen bij een paar schoenen met dezelfde kleur. De
kinderen zijn zichtbaar trots wanneer ze de goede kleur hebben gevonden. 
Na het bespreken van het dagprogramma aan de hand van dagritmekaarten, gaat een deel van de kinderen
knutselen en gaat een ander deel van de kinderen de kleren van Puk wassen. Ook in de andere
peuterspeelzaalgroep wordt een groepje kinderen uitgenodigd om de kleren van Puk te wassen. De overige
kinderen kiezen met behulp van het kiesbord waar zij gaan spelen.

Voorschoolse educatie

Op de voorschool wordt gebruik gemaakt van het VVE-programma Uk & Puk. De voorschoolse educatie omvat
wekelijks per groep vier dagdelen van 3,5 uur. In totaal wordt er wekelijks per groep 14 uur voorschoolse
educatie geboden. Dagelijks worden er per groep maximaal veertien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten. 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie en een VVE-certificaat. Er is een uitgebreid
opleidingsplan opgesteld waaruit blijkt op welke wijze de beroepskrachten bij- en nascholing ontvangen.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevenden (op locatie) 
- Observaties (op locatie) 
- Steekproef afschriften van diploma's (ontvangen op 16 juni 2015) 
- Steekproef afschriften van VVE-certificaten (ontvangen op 16 juni 2015) 
- Opleidingsplan 2014-2015 (ontvangen op 16 juni 2015)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen werkzaam bij deze
peuterspeelzaal beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze steekproef is gehouden onder
de drie vaste beroepskrachten die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst zijn getreden.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen werkzaam bij deze
peuterspeelzaal beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening. Deze steekproef is gehouden onder de drie vaste beroepskrachten die sinds het laatste reguliere
inspectiebezoek in dienst zijn getreden.

Opvang in groepen

Er zijn twee groepen die elk bestaan uit maximaal veertien kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud; de Zeeparels en
de Zeekreeften. Alle kinderen zijn geplaatst in één van deze groepen.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Dagelijks worden op de groepen maximaal veertien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Er zijn
voldoende vaste beroepskrachten voor het aantal kinderen dat maximaal wordt opgevangen, er zijn geen
vacatures. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat er altijd door vier
beroepskrachten van de peuterspeelzaal geopend wordt. Bovendien bevindt de peuterspeelzaal zich in hetzelfde
pand als het kinderdagverblijf De Kleine Zeester, dat ook dagelijks geopend is.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevenden (op locatie) 
- Observaties (op locatie) 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 16 juni 2015) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 16 juni 2015)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale Risicomonitor.
Op basis van deze inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen staan beschreven om de
geïnventariseerde risico's te reduceren. Het plan van aanpak bestaat uit maatregelen die zijn beschreven in de
risico-inventarisaties, locatiespecifieke werkafspraken en algemene protocollen die zijn opgesteld door de
organisatie. 

Tijdens het inspectiebezoek is de uitvoering van het veiligheid- en gezondheidsbeleid beoordeeld op basis van
speerpunten. Hierbij is met betrekking tot veiligheid gefocust op het ontruimen in een geval van een calamiteit en
veiligheid in de groepsruimtes, en met betrekking tot gezondheid op het binnenmilieu en handhygiëne. 

Ontruimen in geval van een calamiteit 
Er wordt om de 9 á 10 maanden een ontruimingsoefening gehouden. De beroepskrachten zijn op de hoogte van
het ontruimingsplan. In beide groepen is een evacuatiekoord beschikbaar, en is het ontruimingsplan opgehangen. 

Veiligheid in de groepsruimte 
Er gelden duidelijke afspraken omtrent de veiligheid in de groepsruimte, waarop kinderen worden aangesproken
(bijvoorbeeld niet rennen in de groepsruimte). De groepsruimtes worden gedeeld met de buitenschoolse opvang
(BSO). Gezien het leeftijdsverschil tussen de peuters en de kinderen van de BSO, is er verschillend speelmateriaal
dat zij gebruiken. Er gelden duidelijke afspraken over het gebruik van deze materialen. De BSO beschikt over een
eigen afgesloten kast, waarin leeftijdsspecifiek speelmateriaal is opgeborgen. Ook is er een speelkamer
aangrenzend aan één van de groepsruimtes, die alleen door de BSO wordt gebruikt. Op deze manier wordt
voorkomen dat de peuters beschikking hebben over mogelijk voor hen onveilig materiaal. 

Binnenmilieu 
Tijdens het inspectiebezoek wordt er in beide groepen zorg gedragen voor een goed binnenmilieu doordat er
wordt geventileerd. 

Handhygiëne 
De kinderen worden gestimuleerd om hun handen te wassen na het toiletbezoek. Er is zeep en er zijn
handdoeken op kindhoogte aanwezig zodat de kinderen zelf hun handen kunnen wassen. Zij worden hieraan
herinnerd door de beroepskrachten.

Meldcode kindermishandeling

Er wordt bij het kindercentrum gebruik gemaakt van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die is
opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013). Beide leidinggevenden zijn
aandachtsfunciotionaris kindermishandeling en hebben hier in april 2015 een studiedag over gevolgd. De
bevindingen van deze studiedag zijn vervolgens met alle beroepskrachten gedeeld.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevende (op locatie) 
- Ontruimingsplan (ingezien op locatie) 
- Beleid omtrent binnenmilieu en handhygiëne (reeds in bezit van de GGD) 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (reeds in het bezit van de GGD)
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Ruimte en inrichting

Binnenruimte

Het kindercentrum beschikt over twee stamgroepsruimtes. 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 is ingericht met een zandbak, een klimtoestel en een kruiprups.
Daarnaast is er voldoende los speelmateriaal beschikbaar, zoals fietsjes en stoepkrijt.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek
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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, en de gegevens uit EL-VVE zijn actueel; er zijn geen kinderen
geregistreerd die de de peuterspeelzaal al hebben verlaten. Het totale aantal maanden en het aantal dagdelen per
week dat de kinderen voorschoolse educatie hebben ontvangen wordt bijgehouden. Dit is vastgesteld aan de
hand van kopieën van het Amsterdams Uniform Voorblad van kinderen die het afgelopen jaar zijn doorgestroomd
naar de basisschool.

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 zijn (nog) niet allemaal in het bezit van een certificaat van het VVE-programma dat op
de locatie wordt gebruikt; twee beroepskrachten beschikken alleen over het startcertificaat en volgen een
opleiding voor het basiscertificaat. Eén van hen beschikt wel over het certificaat voor een ander VVE-programma,
namelijk Piramide. De verwachting is dat zij in september 2015 de training voor het basiscertificaat zullen
afronden, waarna zij nog de koptraining moeten volgen voor het VVE-programma Uk & Puk. 

Tijdens het inspectiebezoek is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over het vereiste taalniveau. Ze
beschikken allen voor mondelinge taalvaardigheid over een hoger niveau dan is vereist. De beroepskrachten
volgen voldoende nascholing door middel van Taal en VVE, de cursus 'Omgaan met ouders', het symposium
Infectieziekten, de Taal- en rekenconferentie, een EHBO-training en de training 'Talentenontwikkeling'.

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.

• 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.
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 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:

- Gesprek met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevenden (op locatie) 
- Uitdraai EL-VVE d.d. 22 juni 2015 (ontvangen op 22 juni 2015) 
- Plaatsingslijsten van juni 2015 (ontvangen op 22 juni 2015) 
- Kopieën van het Amsterdams Uniform Voorblad (ingezien op locatie) 
- Steekproef afschriften kwalificaties VVE-programma (ontvangen op 16 juni 2015) 
- Steekproef afschriften kwalificaties taaltoets (ontvangen op 16 en 17 juni 2015) 
- Opleidingsplan 2014-2015 (ontvangen op 16 juni 2015)
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A2: Ouders

Informatie

Ouders worden voldoende geïnformeerd over de voorschool. Per kind vindt er een intakegesprek met ouders
plaats. Dit gebeurt op basis van een standaard intakeformulier. Bij de intake wordt ook een
'ouderbetrokkenheidscontract' opgesteld, waarin wordt gevraagd dat ouders deelnemen aan de VVE-Thuis
activiteiten. Tevens worden ouders regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Dit gebeurt twee
keer per jaar tijdens de tienminutengesprekken, op basis van de observatiegegevens. Van deze oudergesprekken
worden geen gespreksverslagen opgesteld.

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 per groep in de vorm van een cijfermatige
opsomming en een beschrijving van de ouderpopulatie. Deze analyse wordt elk kwartaal bijgesteld. Er is op basis
van deze analyse een uitgebreid en actueel ouderbeleid vastgesteld dat specifiek gericht is op deze locatie. Het
ouderbeleid bevat alle vereiste onderdelen. 

Ouders worden betrokken bij de voorschool middels de dagelijkse spelinloop, de thema-pakketjes die worden
uitgedeeld met informatie over het thema met woordlijsten en activiteiten die ouders thuis met hun kind kunnen
doen. Ook wordt er VVE-Thuis aangeboden. De beroepskrachten organiseren deze bijeenkomsten in de ochtend
en avond, zodat ouders deze gemakkelijk kunnen bijwonen. Ouders worden nadrukkelijk gestimuleerd om de
VVE-Thuisbijeenkomsten bij te wonen.

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.
 2. De voorschool heeft een ouderbeleid vastgesteld, maar het beleid is niet volledig.

√ 3. De voorschool heeft een volledig ouderbeleid vastgesteld.
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 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:

- Gesprek met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevenden (op locatie) 
- Kinddossier (ingezien op locatie) 
- Ouderanalyse en -beleid Zeeparels (versie april 2015, ontvangen op 16 juni 2015) 
- Ouderanalyse en -beleid Zeekreeften (versie april 2015, ontvangen op 16 juni 2015)

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester - Jaarlijks onderzoek 09-06-2015 11/21



A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool

Samenwerking peuterspeelzaal en basisschool

De voorschool werkt samen met twee basisscholen; de groep Zeekreeften werkt samen met de Sint
Henricusschool en de groep Zeeparels werkt samen met basisschool Veerkracht. Deze basisscholen werken met
Ko-Totaal (waarvan Uk & Puk een onderdeel is). Er vindt structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en
de basisscholen. Er is met beide scholen een jaarwerkplan opgesteld. Deze plannen voldoen aan de voorwaarden.
De kwaliteit en de resultaten van de voorschoolse educatie worden jaarlijks geëvalueerd samen met de
vertegenwoordigers van de basisscholen; er is op beide scholen driemaal per jaar overleg met de directie en
viermaal per jaar met de intern begeleider van de school.

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 samenwerking met een basisschool.
 2. Er is samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen maar daar wordt niet met hetzelfde VVE-

programma gewerkt.
 3. Er is samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen en er wordt met hetzelfde VVE-

programma gewerkt.
√ 4. De samenwerking met de basisschool is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

• Er vindt structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.
 1. Er vindt geen overleg plaats tussen de voorschool en de basisschool. 

 2. Er vindt geen structureel overleg plaats tussen de voorschool en de basisschool.
√ 3. Er vindt structureel overleg plaats tussen de voorschool en de basisschool. 
 4. Het structureel overleg dat plaatsvindt is 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 alle kinderen die naar de basisschool Veerkracht of de Sint Henricusschool doorstromen wordt een warme
overdracht gehouden met de IB’er van de school en/of de leerkrachten van de kleuterklas. Dit bestaat uit een
overgangsgesprek en een dossieroverdracht. De dossieroverdracht bestaat uit het Amsterdams Uniform
Voorblad, en (met toestemming van de ouders) als bijlage de kindobservaties uit KIJK! Wanneer kinderen naar
een andere school doorstromen vindt er alleen een dossieroverdracht plaats, tenzij kinderen externe zorg of
ondersteuning ontvangen. In dat geval wordt er ook contact met de school opgenomen voor een
overdrachtsgesprek.

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.
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√ 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
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:

- Gesprek met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevenden (op locatie) 
- Kinddossier (ingezien op locatie) 
- Kopieën van het Amsterdams Uniform Voorblad (ingezien op locatie) 
- Jaarwerkplan GBS Veerkracht 2014-2015 (ontvangen op 16 juni 2015) 
- Jaarwerkplan Sint Henricus 2014-2015 (ontvangen op 16 juni 2015)
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A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk

Effectief programma

De voorschool werkt met het VVE-programma Uk & Puk. Er wordt structureel gewerkt met een weekplanning die
aansluit op het VVE-programma en waarin wordt aangegeven welke VVE-activiteiten op welk moment worden
ondernomen. Deze planning wordt opgesteld door de leidinggevenden en geldt voor beide peuterspeelzaalgroepen
(en de peutergroep van het kinderdagverblijf dat in hetzelfde pand is gevestigd). Dagelijks staat er een thema-
activiteit voor de hele groep kinderen en voor een klein groepje kinderen gepland. In de groepsruimtes hangt een
whiteboard waarop de beroepskrachten de doelstellingen van de thema-activiteiten opschrijven. De
beroepskrachten stellen dagelijks een kleine groep samen voor de kleine-groepsactiviteit. Bij deze samenstelling
wordt rekening gehouden met de leeftijd en het niveau van de kinderen; soms worden kinderen met dezelfde
leeftijd, waartussen kinderen met verschillende niveaus zitten, in één groep geplaatst, en soms wordt er gekozen
voor kinderen van verschillende leeftijden. Op deze manier zogen de beroepskrachten voor een gedifferentieerd
activiteitenaanbod. Er wordt zorg voor gedragen dat alle kinderen dezelfde activiteit minimaal één keer in een
kleine groep doen, en kinderen die dat nodig hebben meerdere keren. 

Er is sprake van een dekkend activiteitenaanbod gericht op de taalontwikkeling. De beroepskrachten laten duidelijk
zien dat het taalaanbod is geïntegreerd in de uitvoering van het VVE-programma. Zo gebruiken zij veel taal door
situaties, voorwerpen en handelingen te benoemen, uit te leggen en hierover te praten met de kinderen. De
beroepskrachten hebben de training 'Taal en VVE' gevolgd, omdat niet alle SLO-doelen in het VVE-programma Uk
& Puk aan bod komen, vertellen de leidinggevenden.

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 groepsruimtes voldoen aan de voorwaarden. De ruimtes bevatten verschillende hoeken, zoals een leeshoek,
een bouwhoek, een huishoek en een puzzelhoek. De hoeken zijn gelabeld met foto's van de pop Puk in de
betreffende hoek. De pop Puk is ook aanwezig in beide groepen. Aan de muur hangen de dagritmekaarten, de
dagen van de week en verschillende kleuren.

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 het digitale kindvolgsysteem KIJK!
Er zijn minstens drie registratiemomenten gedurende anderhalf jaar voorschoolse educatie. Met het
kindvolgsysteem KIJK! wordt er dagelijks geobserveerd, dit wordt in de ene groep (twee)wekelijks ingevoerd in
het systeem, en in de andere groep maandelijks. Drie keer in de 1,5 jaar durende voorschoolperiode wordt
hiervan een registratie gemaakt. 
De ontwikkeling van de groep als geheel wordt gevolgd door middel van het groepsoverzicht in KIJK! Daarnaast
hebben de beroepskrachten een compacter overzicht opgesteld waarin zij de kinderen indelen in drie groepen:
minimale aandacht, normale aandacht en extra aandacht. Op basis hiervan stellen zij dagelijks de groepjes samen

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester - Jaarlijks onderzoek 09-06-2015 14/21



voor de kleine-groepactiviteiten. 

Voor de kinderen over wie de beroepskrachten zich zorgen maken worden in principe handelingsplannen
opgesteld voor de begeleiding die intern wordt geboden door de beroepskrachten. Deze worden bewaard in de
kinddossiers. In één van de groepen worden echter (nog) geen handelingsplannen opgesteld, terwijl er wel
degelijk zorgkinderen zijn (geweest) en de beroepskrachten wel acties hebben ondernomen. De leidinggevenden
verklaren dat hiermee gestart zal worden wanneer de beroepskrachten in deze groep helemaal ingewerkt zijn in
KIJK! Er zijn het afgelopen jaar kinderen doorverwezen naar Okido.

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.

• 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:

- Gesprek met de beroepskrachten (op locatie) 
- Gesprek met de leidinggevenden (op locatie) 
- Planning VVE-activiteiten (ingezien op loatie) 
- Observatiegegevens (ingezien op loatie) 
- Groepsoverzicht (ingezien op loatie) 
- Handelingsplannen (ingezien op loatie)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 

 

Personeel en groepen

 

 

 

 

 

Pedagogische praktijk

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.

Verklaring omtrent het gedrag

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 is afgegeven na 1 maart 2013. Indien een verklaring omtrent
het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013, dan is deze niet ouder 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 en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

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. 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht/vrijwilliger-kindratio slechts één
beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is.

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.
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Veiligheid en gezondheid

 

 

Ruimte en inrichting

 

 

A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie

 

 

 

A2: Ouders

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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.

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

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

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.

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.

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.
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A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool

 

 

A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk

 

 

 

Ouderbetrokkenheid

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

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 : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 09-06-2015

Opstellen concept inspectierapport : 23-06-2015

Zienswijze houder : 13-07-2015

Vaststellen inspectierapport : 13-07-2015

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 16-07-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-07-2015

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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