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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op woensdagochtend 22 juni 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht,
namelijk de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en aan de
beroepskracht-kind-ratio, en er is een steekproef gedaan aangaande de uitvoer van het beleid veiligheid en
gezondheid. 
De Amsterdamse voorwaarden met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie (VVE) zijn eveneens
opgenomen in dit onderzoek. 
Ook zijn de nieuwe eisen ten aanzien van de behandeling van klachten en de aansluiting bij de geschillencommissie
beoordeeld, evenals een voorwaarde waaraan het pedagogisch beleidsplan vanaf juli 2015 moet voldoen. 
De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Beschouwing
Bedrijfsvoering 
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder beheert een kinderdagverblijf van één groep met dertien kinderen en een
buitenschoolse opvang van twee groepen met maximaal twintig kinderen per groep. 
De stichting heeft twee bestuursleden. Voor de dagelijkse leiding is een leidinggevende aangesteld die ook op de
groepen werkt. Er is een pedagoog aangesteld als beleidsmedewerker die eveneens werkzaam is op de groep. 
De leidinggevende heeft maandelijks overleg met de voorzitter van het bestuur over het beleid en de voortgang
van de opvang. 
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder maakt geen deel uit van basisschool Instituut Schreuder, maar is wel
gehuisvest in het schoolgebouw. Met de school wordt nauw samengewerkt. 

Het kinderdagverblijf 
Per dag kunnen er maximaal dertien kinderen opgevangen worden in het kinderdagverblijf. 
In het kinderdagverblijf is een vast team werkzaam dat goed op elkaar is ingespeeld en de kinderen enthousiast
en betrokken begeleidt. 
Het kinderdagverblijf vangt van 8.00 tot 9.00 uur kinderen op van zowel het kinderdagverblijf als van de
buitenschoolse opvang. Er zijn in de ochtend altijd twee personen in het kinderdagverblijf aanwezig. Eén van de
beroepskrachten zorgt ervoor dat de kinderen van de onderbouw om 9.00 uur in de klas zitten. De kinderen van
de bovenbouw die gebruikmaken van de voorschoolse opvang gaan op eigen gelegenheid naar hun klaslokaal. 
Er zijn vijf vaste beroepskrachten aan het kinderdagverblijf verbonden. Omdat veel kinderen van het
kinderdagverblijf worden opgehaald op het moment dat de school afgelopen is, namelijk om 15.00 uur, werken
de beroepskrachten van het kinderdagverblijf in de middag bij de buitenschoolse opvang die in het schoolgebouw
plaatsvindt. 
Hierbij komt het dan voor dat er nog maar één beroepskracht in het kinderdagverblijf werkzaam is. Op drie dagen
per week is er tussen 15.00 en 18.00 uur een leidinggevende op het kantoor aanwezig. Het kantoor is
aangrenzend aan het kinderdagverblijf. Twee dagen per week is er geen leidinggevende op het kantoor aanwezig
en zal de beroepskracht van het kinderdagverblijf indien dat noodzakelijk is 
een medewerker oproepen die bij de buitenschoolse opvang in de school aan het werk is. De leidinggevende heeft
een werkrooster opgesteld voor de beroepskrachten. In de ochtend tussen 8.00 en 9.00 uur worden er in het
kinderdagverblijf kinderen opgevangen van 1,5 jaar tot 12 jaar oud. 
Het werkrooster van juni 2016 dat de toezichthouder van de leidinggevende heeft ontvangen is onvoldoende
duidelijk en een nadere toelichting ontbreekt. De leidinggevende verklaart dat de beroepskrachten op de hoogte
zijn van de toelichting die bij het rooster noodzakelijk is. Er is met de leidinggevende afgesproken dat derden het
rooster in de toekomst ook moeten kunnen begrijpen zonder om een toelichting te hoeven vragen. In 2015 was
er eveneens een toelichting op het rooster nodig. Aan de hand van de aanvullende informatie in de toelichting blijkt
dat er voldoende beroepskrachten ingezet worden in het kinderdagverblijf. 

Vertrouwenspersoon 
Er is een vertrouwenspersoon aangesteld voor Stichting Kinderdagverblijf Schreuder, voor het personeel van het
kinderdagverblijf en voor de buitenschoolse opvang. Deze persoon is tevens aangesteld als vertrouwenspersoon
voor de basisschool van Instituut Schreuder. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aanstelling van de
vertrouwenspersoon. 

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

De toezichthouder heeft eveneens een overtreding geconstateerd van een voorwaarde met betrekking tot de
VVE en adviseert die mee te laten wegen in het subsidiebesluit.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor het kinderdagverblijf. 
Dit plan voldoet niet aan alle voorwaarden. 
De twee voorwaarden die per 1 juli 2015 opgenomen moeten zijn, ontbreken. Deze voorwaarden staan
hieronder vermeld.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld naar aanleiding van observaties op de groep
tijdens het eten, een activiteit en tijdens het vrij spelen. Uit deze observaties is gebleken dat er tijdens het
inspectiebezoek ruim voldoende invulling wordt gegeven aan de pedagogische basisdoelen, wat blijkt uit
onderstaande voorbeelden. 

Emotionele veiligheid 
Het kinderdagverblijf heeft één groep. Er worden momenteel maximaal dertien kinderen per dag opgevangen. Aan
het begin van de dag maken enkele kinderen van de basisschool gebruik van de voorschoolse opvang. Zij worden
opgevangen in de groepsruimte van het kinderdagverblijf. De beroepskrachten kennen de kinderen goed en
dragen er zorg voor dat de kinderen zelfstandig of met elkaar spelen en zorgzaam zijn voor de kinderen van het
kinderdagverblijf. De beroepskracht die aanwezig is voor de voorschoolse opvang neemt de basisschoolkinderen
op de ochtend van het inspectiebezoek mee naar buiten om nog even te spelen, waardoor de kinderen van het
kinderdagverblijf het rijk alleen hebben in hun groepsruimte. 
De ouders die hun kinderen brengen zijn betrokken bij het welzijn van de kinderen van de groep en bij de
beroepskrachten. Kinderen spelen bij elkaar thuis en worden op elkaars verjaardagsfeestje uitgenodigd waardoor
de ouders en de kinderen elkaar goed kennen. De sfeer is ontspannen en hartelijk. 
Een kind dat moeite heeft met afscheid nemen van de ouder mag een tijdje bij de beroepskracht op schoot zitten
en maakt samen met de beroepskracht een kapla-bouwwerk op tafel. Het kind is betrokken en werkt mee met
de beroepskracht aan het stapelen en omgooien van de blokken. 
Er is veel interactie tussen de beroepskrachten en de kinderen. De beroepskrachten reageren passend op de
emoties van de kinderen. Wanneer een kind van slag is wordt het getroost. 
De activiteiten worden in samenspraak met de kinderen gekozen en activiteiten sluiten ook aan op de individuele
behoeften en wensen van kinderen. Zij krijgen de ruimte om zelf te kiezen en te bepalen waar zij zin in hebben en
wat zij leuk vinden. De beroepskracht vraagt bijvoorbeeld welk boekje zij zal voorlezen en of zij dat zal doen op
de grote zitzak of op de bank. Wanneer een kind een liedje zingt dat bij een activiteit hoort, nemen de
beroepskrachten het initiatief van het kind ter harte, zoeken het liedje op met de iPad en dansen met de kinderen
in de groepsruimte. Op de dag van het inspectiebezoek is er voldoende emotionele veiligheid voor de kinderen. 

Persoonlijke competentie 
Het programma op het kinderdagverblijf bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. Aan het begin van de
dag zetten de beroepskrachten speelgoed en knutselspullen klaar op een manier die uitnodigt tot spel. Zo staat
een ‘ontbijt’ klaar in de speelgoedkeukenhoek en ligt er gekleurde klei klaar op de grote tafel. De activiteiten zijn
gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Het thema dat de beroepskrachten met de kinderen
behandelen is ‘voorbereiding vakantie’. Er is een koffertje dat de kinderen tijdens het vrij spelen inpakken en de
beroepskracht gaat met hen ‘op vakantie’ en picknicken’ in de groepsruimte. Tijdens het spel wordt besproken
wat je allemaal meeneemt op vakantie en waar de vakantie naartoe gaat. Op deze manier leren kinderen op een
speelse manier verschillende woorden die met het thema te maken hebben. 
Het knutselwerk dat de beroepskracht met de kinderen maakt is een tekening van een koffer waar plaatjes van
spellen die meegenomen worden op vakantie geplakt worden. De activiteit is creatief en relevant. De kinderen
kiezen de kindertandpasta en de luiers uit de folder om op de koffer te plakken terwijl er gepraat wordt over wat
je allemaal meeneemt als je op vakantie gaat. De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de
kinderen en zijn uitdagend zodat kinderen hun grenzen gaan verkennen en verleggen. De beroepskracht kijkt
bewonderend mee met een kind dat plastic speelgoeddieren op een rij heeft gezet. Ze benoemt dat de dieren

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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netjes op een rij zijn gezet en vraagt het kind hoeveel dieren het zijn. De beroepskracht en het kind tellen samen
de dieren. De beroepskrachten ondersteunen de persoonlijke competentie op de dag van het inspectiebezoek
goed. 

Sociale competentie 
Wanneer de beroepskracht een boek aan het voorlezen is komt er een ouder met een kind binnen. De
beroepskracht raakt in gesprek met de ouder en de kinderen blijven met het boek op de bank zitten. De
beroepskracht zegt op een gegeven moment dat het lang genoeg geduurd heeft en dat zij nu weer verder moet
gaan met voorlezen. De beroepskracht leeft mee met de kinderen en geeft het goede voorbeeld door te
benoemen waar zij haar aandacht op richt. De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer
door grapjes te maken, behulpzaam te zijn, gericht te zijn op alle kinderen en aandacht en zorg te hebben voor
individuele kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer
en omgang met elkaar. Wanneer een kind een ander kind duwt, zegt de beroepskracht tegen het kind; ‘Dan kun
je zeggen; stop hou op, of ga door dat vind ik leuk’. Op de dag van het inspectiebezoek is er voldoende aandacht
voor de sociale ontwikkeling van de kinderen.

Voorschoolse educatie
Kinderdagverblijf Schreuder heeft één groep met kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar oud. De beroepskrachten bieden
ten minste 2,5 uur per dag VVE aan. 
De groep bestaat uit maximaal dertien kinderen per dag. Er worden voor het aantal kinderen dat per dag
opgevangen wordt voldoende beroepskrachten ingezet. 
Er zijn vier vaste beroepskrachten verbonden aan deze voorschool. Alle beroepskrachten beschikken over een
relevante beroepsopleiding en tevens over een certificaat VVE. De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor
de beroepskrachten van de voorschool. De beroepskrachten volgen de KIJK-registratie en training met betrekking
tot positief opvoeden. 
In het kindercentrum wordt het programma Uk & Puk gebruikt. Het kinderdagverblijf is door de gemeente erkend
als voorschool sinds 15 oktober 2013. 
Hiermee voldoet Kinderdagverblijf Instituut Schreuder aan de wettelijke basisvoorwaarden voor de VVE.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan versie januari 2016, ontvangen op 23 juni 2016 
- Aanwezigheidsregistratie van juni 2016, ontvangen op 23 juni 2016 
- Rooster beroepskrachten juni 2016 ontvangen op 23 juni 2016 en 3 augustus 2016 
- Afschriften diploma's en certificaten ontvangen op 23 juni 2016 
- Afschriften Verklaring Omtrent Gedrag, ontvangen op 23 juni 2016 en 30 juni 2016 
- Observatie op de groep 
- Gesprekken met de leidinggevende 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Jaarlijks geactualiseerd opleidingsplan, ontvangen op 30 juni 2016 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over
een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft beoordeeld dat alle beroepskrachten van het kinderdagverblijf beschikken over een voor
de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep waar per dag maximaal 13 kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar oud
opgevangen kunnen worden. 
In de ochtend tussen 8.00 en 9.00 uur en op woensdagmiddag worden er in het kinderdagverblijf ook kinderen
van 4 jaar oud tot en met 12 jaar oud in de stamgroep opgevangen. 
Er zijn vier vaste beroepskrachten aan het kinderdagverblijf verbonden. De leidinggevende neemt de dienst over
wanneer daar behoefte aan is, bijvoorbeeld in de ochtend, tijdens pauzes en bij ziekte en verlof. Een van de vaste
beroepskrachten is drie dagen per week werkzaam op het kinderdagverblijf, de overige drie zijn twee dagen per
week werkzaam. 
De ouders en de kinderen zijn geïnformeerd over wie er op de groep werkt; de beroepskrachten hebben vaste
werktijden op vaste werkdagen.

Beroepskracht-kind-ratio
Tijdens het inspectiebezoek worden er in de groep negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Op
de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. 

De leidinggevende heeft het rooster van de beroepskrachten van juni 2016 van het kindercentrum aangeleverd.
Op verzoek van de toezichthouder heeft de beleidsmedewerker, tevens beroepskracht, in het rooster toegelicht
wanneer de beroepskrachten werkzaam waren op het kinderdagverblijf, op de buitenschoolse opvang of op het
kantoor omdat dit in eerste instantie onvoldoende uit het rooster kon worden opgemaakt. 
Aan de hand van het rooster, de weekplanning met de aanwezigheidsregistratie van de kinderen en de toelichting
merkt de toezichthouder op dat er op donderdag 9 augustus na 15.00 uur op het kinderdagverblijf vijf kinderen
aanwezig waren maar er van 15.00 tot 18.00 uur geen beroepskracht ingeroosterd was. Ook blijkt uit het
rooster dat er op 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28 en 30 juni na 17.30 uur geen beroepskracht op de groep ingeroosterd
was terwijl er uit de weekplanning met de aanwezigheidsregistratie van de kinderen kan worden opgemaakt dat
er twee tot vijf kinderen tot 18.00 uur aanwezig zijn. 
De leidinggevende verklaart op 8 augustus 2016 dat de beroepskracht die in de ochtend op de betreffende dagen
werkzaam was op het kinderdagverblijf zorg draagt voor de kinderen die nog na 17.30 uur op het
kinderdagverblijf aanwezig zijn. 
De houder dient er zorg voor te dragen dat gegevens juist en volledig aangeleverd worden zodat de
toezichthouder op basis van de aangeleverde gegevens een oordeel kan geven. 

De leidinggevende verklaart dat het niet voorkomt dat beroepskrachten alleen in het kindercentrum aanwezig
zijn; er wordt dagelijks door twee beroepskrachten, of een beroepskracht en de leidinggevende geopend. Aan het
einde van de dag zijn er altijd beroepskrachten van de buitenschoolse opvang in het gebouw aanwezig en wordt
samen met een beroepskracht van de buitenschoolse afgesloten.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan versie januari 2016, ontvangen op 23 juni 2016 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 23 juni 2016 
- Afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 23 juni 2016 
- Aanwezigheidsregistratie van juni 2016, ontvangen op 23 juni 2016 
- Rooster beroepskrachten juni 2016 ontvangen op 23 juni 2016 en 3 augustus 2016 
- Afschriften certificaten ontvangen op 23 juni 2016 
- Gesprekken met de leidinggevende, op 27 juni en 8 augustus 2016 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De beleidsmedewerker stelt protocollen, werkinstructies en huisregels op om de veiligheid en de gezondheid in het
kindercentrum te waarborgen. In de praktijk passen de beroepskrachten de juiste handhygiëne toe en wordt aan
de kinderen geleerd om de handen te wassen na een bezoek aan de wc en voor het eten. Het is een
aandachtspunt dat de handen na het verschonen bij voorkeur niet in de (voedsel)keuken maar bij het sanitair
gewassen worden. 
De kinderen van het kinderdagverblijf maken op de dag van het inspectiebezoek gebruik van de gymzaal. De
kinderen worden via de trappen twee aan twee naar beneden begeleid. De trappen hebben geen trapleuning op
kinderhoogte. De kinderen worden naar beneden begeleid volgens de afgesproken werkwijze om het risico dat
kinderen van de trap vallen te reduceren. De werkwijze staat beschreven in het ‘Protocol trappen lopen en spelen
in de gymzaal’. Op de dag van het inspectiebezoek wordt er volgens de in het protocol beschreven werkwijze
gehandeld. 

De beleidsmedewerker verklaart dat er één keer per maand een teamoverleg is waarbij niet alle beroepskrachten
aanwezig zijn maar waarvan notulen worden gemaakt om alle beroepskrachten te informeren. 
Er is drie keer per jaar een teamvergadering met alle beroepskrachten van Stichting Kinderdagverblijf Schreuder.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de leidinggevende 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Protocol trappen lopen en spelen in de gymzaal, ontvangen op 30 juni 2016 
- Protocol handhygiëne, ontvangen op 30 juni 2016 
- Inspectieonderzoek

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder - Jaarlijks onderzoek 22-06-2016 7/22



Ouderrecht

Informatie
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder informeert de ouders via de website www.instituutschreuder.nl over de
klachtenregeling (en de wijzigingen daarin) en de geschillencommissie. Op de website is de klachtenregeling voor
ouders te downloaden.

Klachten en geschillen 2016
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder heeft een interne klachtenregeling die schriftelijk is vastgelegd en voldoet aan
de kwaliteitseisen. De klachtenregeling staat op de website www.instituutschreuder.nl. In de inleiding van het
document van de klachtenregeling is een link naar het Klachtenloket en naar de Geschillencommissie geplaatst. 

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder is per 21 december 2015 aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze is erkend door de minister van Veiligheid en Justitie. Indien ouders
ontevreden zijn over de afhandeling van klachten door de houder, kunnen zij terecht bij de Geschillencommissie. 

Gebruikte bronnen:
- Www.instituutschreuder.nl, gezien op 9 augustus 2016 
- Www.landelijkregisterkinderopvang.nl, gezien op 9 augustus 2016 
- Klachtreglement Stichting Kinderdagverblijf Schreuder 2016, gezien op de website
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A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Intensieve deelname
Het aantal doelgroepkinderen per groep bedraagt minder dan 50%. Er wordt verspreid over vier dagdelen
minimaal 10 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
Een van de kinderen is niet geregistreerd in EL-VVE. De gegevens uit EL-VVE zijn actueel. De gegevens worden
bijgewerkt indien een kind wordt geplaatst of uitstroomt. 
Het totaal aantal maanden en het aantal dagdelen per week dat de kinderen voorschoolse educatie hebben
ontvangen, wordt bijgehouden en op het Amsterdamse Uniforme Voorblad vermeld.

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 voorschool zijn niet of niet volledig geregistreerd in EL-VVE.
 3. De gegevens van de kinderen die deelnemen aan de voorschool 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 vier vaste beroepskrachten zijn in het bezit van een certificaat van het VVE-programma dat op de locatie
wordt gebruikt. Zij hebben deelgenomen aan het VVE-implementatietraject Uk & Puk van KDV Schreuder met een
cursusduur van anderhalf jaar. 
De beroepskrachten beschikken over het vereiste taalniveau. 
De beroepskrachten volgen voldoende na- en bijscholing door middel van het deelnemen aan de cursus over
observatiemethode KIJK! die wordt aangeboden door de Gemeente Amsterdam en aan een training over positief
opvoeden. 
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder maakt geen gebruik van invalkrachten; bij ziekte en verlof worden de vaste
beroepskrachten of de leidinggevende ingezet. 

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 de gemeente erkende VVE-programma's,
of hebben een certificaat van de start- en basismodule VVE behaald.

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

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

een certificaat van de start- en basismodule VVE behaald.
√ 4. n.v.t.

• 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.
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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:
- Uitdraai EL-VVE d.d. juni 2016, ontvangen op 23 juni 2016 
- Kopieën van het Amsterdams Uniform Voorblad, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Afschriften beroepskwalificaties en certificaten, ontvangen op 23 juni 2016 en ingezien tijdens het
inspectiebezoek 
- Rooster beroepskrachten juni 2016 ontvangen op 23 juni 2016 en 3 augustus 2016 
- Aanwezigheidsregistratie van juni 2016, ontvangen op 23 juni 2016 
- Afschriften diploma's en certificaten ingezien op de vestiging 
- Pedagogisch beleidsplan versie januari 2016, ontvangen op 23 juni 2016 
- Gesprekken met de leidinggevende 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Jaarlijks geactualiseerd opleidingsplan, ontvangen op 30 juni 2016 
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A2: Ouders

Informatie
Ouders worden voldoende geïnformeerd over de voorschool en hun actieve rol door middel van de website, het
intakegesprek, de nieuwsbrief, een jaarlijkse ouderavond en de ouderkamer in samenwerking met de school waar
het kinderdagverblijf in gevestigd is. 
Per kind vindt er een intakegesprek met ouders plaats. Dit gebeurt op basis van een standaard intakeformulier. 
Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Dit gebeurt één keer per jaar op basis van
observatiegegevens. 

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

• Ouders worden aantoonbaar voorafgaand aan de plaatsing van hun kind geïnformeerd over de VVE, het
ouderbeleid en de actieve rol die van ouders binnen de VVE 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 ontwikkelingen 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 ouderanalyse voorschool & vroegschool Schreuder van september /november 2015 bevat een analyse van de
ouderpopulatie in de vorm van een beschrijving van de ouderpopulatie door een cijfermatige opsomming van
gegevens met betrekking tot de ouderpopulatie en een beschrijvende conclusie. 
De voorschool heeft de ouderanalyse en het ouderbeleid opgesteld in samenwerking met de vroegschool van
Instituut Schreuder. 
In het document Visie op ouderbeleid & analyse ouderbeleid Schreuder is het ouderbeleid vanaf september 2015
opgenomen. 
Het ouderbeleid wordt in de praktijk voldoende uitgevoerd.

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.
 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.
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 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 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 de verschillende ouderactiviteiten wordt niet uitgevoerd.
 2. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten wordt niet volledig uitgevoerd.

√ 3. Het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten wordt uitgevoerd.
 4. De uitvoering van het ouderbeleid met betrekking tot de coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten wordt uitgevoerd,

versterkt de ouderbetrokkenheid aantoonbaar en is een voorbeeld voor anderen.

Gebruikte bronnen:
- Analyse ouderpopulatie van september/november 2015, ontvangen op 30 juni 2016 
- Ouderbeleid september 2015, ontvangen op 30 juni 2016 
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Inspectieonderzoek 
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A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool

Samenwerking kindercentrum en basisschool
Er wordt nauw samengewerkt met basisschool Instituut Schreuder. Deze basisschool werkt met het VVE-
programma Kleuterplein. De thema's van het kinderdagverblijf sluiten aan bij de thema's van de school. Er vindt
structureel overleg plaats tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. Er is een jaarwerkplan opgesteld met de
directie van de basisschool dat is beschreven in het document Visie op ouderbeleid & analyse ouderbeleid
Schreuder september 2015. 
De samenwerking tussen voorschool en basisschool wordt geregeld door middel van jaarlijks overleg. Hierbij
wordt de aansluiting van het VVE-programma, het pedagogisch klimaat, het educatief handelen en de omgang
met ouders besproken. 

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

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

 1. Er is geen samenwerking met een basisschool.
 2. Er is niet structureel samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen.
 3. Er is een nauwe samenwerking met de basisschool waar de meeste kinderen naar doorstromen.

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

• De samenwerking tussen kinderdagverblijf en basisschool wordt per kindercentrum geregeld door middel van
jaarlijks overleg, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken en schriftelijk vastgelegd: 
- de aansluiting tussen de VVE programma’s; 
- het pedagogisch klimaat; 
- het educatief handelen; 
- de omgang met ouders; 
- de interne begeleiding en zorg.

 1. Er vindt geen jaarlijks overleg plaats tussen de voorschool en basisschool.
 2. Tijdens het overleg dat plaats vindt tussen de voorschool en basisschool komen niet alle noodzakelijke gespreksonderwerpen

aan bod of het is niet schriftelijk vastgelegd.
√ 3. Er vindt jaarlijks een volledig overleg plaats tussen de voorschool en basisschool, waarbij het gesprek schriftelijk wordt

vastgelegd.
 4. Het overleg dat plaatsvindt is aantoonbaar een voorbeeld voor anderen.

Overdracht
Voor de overdracht van kinderen die doorstromen naar de basisschool wordt structureel het Amsterdams
Uniform Voorblad ingevuld. Hier wordt een bijlage aan toegevoegd, namelijk de KIJK!. 
De instelling draagt er zorg voor dat overdracht van het dossier plaatsvindt na goedkeuring en ondertekening
door een ouder van het kind. 
Er zijn geen kinderen doorgestroomd die externe zorg of ondersteuning ontvangen hebben. Als een doelgroepkind
naar een andere school doorstroomt dan wordt er een warme overdracht gehouden waarbij het dossier
mondeling wordt toegelicht.

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
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:
- Visie op ouderbeleid & analyse ouderbeleid Schreuder, ontvangen op 30 juni 2016 
- Gesprek met de beroepskracht 
- Amsterdamse Uniforme Voorbladen ingezien tijdens het inspectiebezoek 
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- Inspectieonderzoek 
- Jaarwerkplan 2015-2016, ontvangen op 30 juni 2016
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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
zeswekenplanning 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. Daarnaast is er een schema opgesteld waarin per dag de activiteiten zijn beschreven
die worden uitgevoerd, ingedeeld naar leeftijdsniveau en moeilijkheidsgraad. Hierin zijn de kinderen vooraf
ingedeeld in de verschillende groepen (individueel, kleine en grote groep) en is de mogelijkheid verwerkt om per
kind het resultaat te scoren. Ouders krijgen het programma voorafgaand aan elk thema per e-mail toegestuurd. 

Buiten de thema's van Uk & Puk zijn er jaarlijks terugkomende thema's zoals voorjaar, Valentijnsdag, carnaval,
moeder- en vaderdag, Pasen, Pinksteren, enz. De leidinggevende van de voorschool zorgt samen met de VVE-
coördinator van de vroegschool en de ouderkamer voor een doorgaande leerlijn. Er wordt bijvoorbeeld een
aanvullende woordenlijst gemaakt die tijdens de ouderkamerbijeenkomst voor aanvang van het thema wordt
doorgegeven aan alle ouders, de medewerkers van het kinderdagverblijf en de leerkrachten van de
kleuterklassen. 

Bovenstaande constateringen leiden tot de volgende beoordeling:

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

√ 3. Er wordt gewerkt met een door de gemeente 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. De ruimte bevat verschillende hoeken. Er is een
speelgoedhuishoek met een speelgoedkeuken, een voorleesbank en boekenkast, een zitkussen om op te kroelen,
een bouwhoek, speelgoeddieren, een knutseltafel, een puzzelkast en een thematafel met betrekking tot het
thema 'voorbereiding vakantie’ waarop een koffer om mee te spelen staat.

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 de
KIJK!. De beroepskrachten hebben scholing gevolgd voor het observatie- en volginstrument KIJK! De
beroepskrachten hebben de kindobservaties in het digitale observatie- en volginstrument KIJK! ingevoerd. Aan de
hand hiervan wordt zowel de ontwikkeling van de kinderen individueel als van de groep als geheel gevolgd. Er zijn
minstens drie toets- of observatiemomenten gedurende anderhalf jaar voorschoolse educatie. De observatie- en
toetsgegevens van KIJK! worden vastgelegd in de digitale peuterdossiers. 
Ouders worden halfjaarlijks middels een tienminutengesprek geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 

Er zijn momenteel geen kinderen over wie de beroepskrachten zich zorgen maken en er zijn geen

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder - Jaarlijks onderzoek 22-06-2016 15/22



handelingsplannen opgesteld voor de begeleiding die intern wordt aangeboden door de beroepskrachten. Er zijn
het afgelopen jaar geen kinderen aangemeld bij het OKC.

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.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de beroepskrachten 
- Inspectieonderzoek 
- Planning VVE-activiteiten, ingezien op de vestiging
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

 

Personeel en groepen
 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang
met kinderen is beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang 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 de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

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

De 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. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties. 
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 het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
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Veiligheid en gezondheid
 

Ouderrecht
 

 

A1: Randvoorwaarden voorschoolse educatie
 

groep van het kind.

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
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-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

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

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 het kindercentrum 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 het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.

Intensieve deelname
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A2: Ouders
 

 

A3: Doorgaande lijn en samenwerking met de basisschool
 

 

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 de gemeente erkende VVE-programma's,
of hebben een certificaat van de start- en basismodule 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 aantoonbaar voorafgaand aan de plaatsing van hun kind geïnformeerd over de VVE, het
ouderbeleid en de actieve rol die van ouders binnen de VVE 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 ontwikkelingen van hun kind.

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 te doen.
De houder draagt zorg voor coördinatie van de verschillende ouderactiviteiten.

Samenwerking kindercentrum en basisschool

Er is een nauwe samenwerking met tenminste één basisschool die bij voorkeur hetzelfde programma hanteert en
waarnaar gemiddeld de meeste kinderen doorstromen.
De samenwerking tussen kinderdagverblijf en basisschool wordt per kindercentrum geregeld door middel van
jaarlijks overleg, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken en schriftelijk vastgelegd: 
- de aansluiting tussen de VVE programma’s; 
- het pedagogisch klimaat; 
- het educatief handelen; 
- de omgang met ouders; 
- de interne begeleiding en zorg.

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.

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder - Jaarlijks onderzoek 22-06-2016 19/22



A4: Uitvoering voorschoolse educatie in de praktijk
 

 

 

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 de gemeente 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
kleine/tutorgroep en het individuele kind.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder
Vestigingsnummer : 000026899892
Website : http://www.instituutschreuder.nl/kinderopvang
Aantal kindplaatsen : 13
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Ja

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder
Adres houder : Van de Veldestraat 10
Postcde en plaats : 1071 CW  AMSTERDAM
KvK nummer : 41206646
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. A. Bouman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 22-06-2016
Opstellen concept inspectierapport : 09-08-2016
Zienswijze houder : 22-08-2016
Vaststellen inspectierapport : 22-08-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 22-08-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 22-08-2016

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Amsterdam, 19 augustus 2016 

Betreft: zienswijze ontwerprapport Stichting KDV Schreuder 

Bij deze de zienswijze naar aanleiding van het ontwerprapport van 9 augustus jl. 
- Het rooster is aangepast zodat voor derden duidelijk is hoe het personeel is ingeroosterd. 
- Het pedagogisch beleid is aangepast op de twee punten waar de inspectie een aanvulling op wilde. De
aanpassing wordt op de website geplaatst van KDV Schreuder per 29 augustus. Het aangepaste beleid is
opgestuurd naar de inspectie op 19 augustus 2016. 
- Het ontbrekende kind in ELKK wordt in ELKK geregistreerd met ingang van het nieuwe schooljaar op 29
augustus 2016. Eerder is niet mogelijk omdat het kind op vakantie is in het buitenland. 

Met vriendelijke groet, 
Gertrude O’Byrne 
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