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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 september 2019 is een aangekondigd locatieonderzoek naar de kwaliteit van de VVE (voor- en vroegschoolse
educatie) bij Stichting Kinderdagverblijf Schreuder uitgevoerd. 

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe uitvoering wordt gegeven aan de voorschoolse educatie. De normering voor
de kwaliteit in de Amsterdamse voorscholen is weergegeven in het Profiel Jonge-kindvoorziening, de kwaliteitseisen die
zijn opgenomen in de gemeentelijke subsidieregeling voor voorschoolse educatie en het wettelijke basisbesluit kwaliteit
voorschoolse educatie.

De toezichthouder heeft voor dit onderzoek gesprekken gevoerd met de leidinggevende van de voorschool en de
beroepskrachten; de pedagogische praktijk is kort op de groep geobserveerd; en documenten die tijdens het
inspectiebezoek zijn ingezien en die na afloop van het inspectiebezoek zijn toegestuurd, zijn beoordeeld.

Beschouwing
Organisatie
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder exploiteert een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. 
De stichting heeft twee bestuursleden. Voor de dagelijkse leiding is een leidinggevende die ook op invalbasis op de
groepen wordt ingezet, aangesteld. De leidinggevende van Stichting Kinderdagverblijf Schreuder heeft maandelijks
overleg over het beleid en de voortgang van de opvang met de voorzitter van het bestuur van Stichting kinderdagverblijf
Schreuder. Als beleidsmedewerker is een pedagoog aangesteld die eveneens als hbo-coach wordt ingezet en op de
groep werkt.

Locatie 
Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen vanaf 1,5 jaar tot 4 jaar, en er wordt gewerkt met de methode Uk & Puk
van KO-totaal. Het kinderdagverblijf is gevestigd in basisschool Instituut Schreuder. De school maakt gebruik van de
VVE-methode Kleuterplein. Het kinderdagverblijf maakt geen deel uit van de school, maar er wordt nauw en actief
samengewerkt als Integraal Kindcentrum Instituut Schreuder. 

Alle vaste beroepskrachten werken al meerdere jaren bij het kinderdagverblijf. De leidinggevende is vier tot vijf dagen
aanwezig. 
Ouders hebben de mogelijkheid van 8.45 tot 14.45 uur of tot 18.00 uur VVE af te nemen. Omdat veel kinderen tot 14.45
uur VVE afnemen, werkt een aantal van de beroepskrachten van het kinderdagverblijf in de middag bij de buitenschoolse
opvang. Vanaf 14.45 uur volstaat daardoor op het kinderdagverblijf de inzet van één beroepskracht.

Advies aan gemeente
De doelen en normen zoals opgesteld in het stedelijke waarderingskader voor de voorschoolse educatie worden
op Stichting Kinderdagverblijf Schreuder in voldoende mate behaald. Er wordt uitvoering gegeven aan het Profiel Jonge-
kindvoorziening. Op het gebied van opbrengstgericht werken en het passend aanbod, de structurele informatie over de
ontwikkeling van het kind, de structurele ontwikkelingsstimulering thuis en de doorgaande leerlijn heeft de
toezichthouder het oordeel 'goed' gegeven. 

De toezichthouder adviseert de gemeentelijke accounthouder VVE de goede uitkomsten van dit rapport mee te laten
wegen in de subsidierelatie met de houder.
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1. Programma-aanbod 
Op de voorschool is met behulp van een educatief programma voor de kinderen een
gedifferentieerd beredeneerd aanbod zoals beschreven in het Profiel Jonge Kind voorziening.
(.)

2. Speelleeromgeving 
Er is sprake van een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spel.

Observaties en bevindingen

Pedagogisch-didactisch klimaat

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting
Bij het kinderdagverblijf wordt aan de hand van de methode Uk en Puk VVE aangeboden. Het aanbod
is gedurende de hele dag, zolang de kinderen niet rusten en er twee beroepskrachten aanwezig zijn.
Kinderen die enkel voor VVE komen, komen tussen 8.45 uur en 14.45 uur, wanneer de gestructureerde
activiteiten aanbod komen. Denk hierbij aan thema-gerelateerde activiteiten in grote en kleine groep.
Bij het kinderdagverblijf worden kinderen van 1,5 tot 4 jaar opgevangen. De beroepskracht vertelt dat
het VVE aanbod in principe voor alle kinderen is, maar merkt dat activiteiten soms niet werken voor
kinderen onder de twee jaar. Daarom wordt er steeds gekeken wat het beste past en wordt de groep
bij sommige activiteiten gesplitst op leeftijd. Bijvoorbeeld binnen het huidige thema 'Ik ben al bijna 4'
doen beroepskrachten met de oudste kinderen een activiteit in de school. De beroepskrachten laten
weten dat het huidige thema iets minder goed af te stemmen was op de jongste kinderen, maar ze
hebben hiervoor gekozen omdat veel kinderen bijna overgaan naar school.
Er wordt redelijk programmagetrouw gewerkt. De thema's komen altijd uit het programma en worden
zo goed mogelijk afgestemd met de school, die werkt met Kleuterplein. De themaplanning is niet ieder
schooljaar hetzelfde, dus kinderen die meerdere jaren hier worden opgevangen behandelen daardoor
steeds andere thema's. Gemiddeld duurt een thema 5 weken, wat soms kan afwijken vanwege
feestdagen e.d.
De themaplanning is een uitvoerig document. Hierin staat niet alleen opgenomen hoe uitvoering wordt
gegeven aan het thema, maar hierin is ook het groepsplan verwerkt. De ontwikkelingsgebieden die een
bepaalde week centraal staan, zijn gekoppeld aan activiteiten die in die week worden ondernomen. Zo
staat in week 2 van het thema Regen de grove motoriek centraal (voor observaties) en zijn de
activiteiten hieraan gekoppeld. Zo wordt er een activiteit waar de kinderen een spel doen waar ze
schuilen voor de regen ondernomen. In de planning is voor het dan geldende ontwikkelingsdoel per
week ook opgenomen wat gemiddeld van een kind (voor verschillende leeftijden) verwacht mag
worden op dat gebied. 

Tijdens het inspectiebezoek staat binnen het thema 'Ik ben bijna 4' het ontwikkelingsgebied 'relatie
met anderen' gedurende een week centraal. Tijdens de observatie wordt de groep gesplitst en wordt
met de oudste kinderen een kringactiviteit gedaan. Dit past bij het thema, dat draait om het bijna naar
school gaan. In de kringactiviteit leren de kinderen op hun beurt wachten, te reageren op elkaar en
wordt Puk ingezet om de kinderen aan te moedigen tot een gesprek te komen. Omdat een kring geen
vast onderdeel is van het dagritme op het kinderdagverblijf past het goed binnen dit thema en bereid
het de kinderen voor op school. Ook sluit het aan bij het geldende ontwikkelingsdoel, omdat bij een
kring een en ander verwacht wordt van sociale vaardigheden. 
Tijdens de kring geeft de beroepskracht veel concrete uitleg over school, dat daar elke dag een kring is
en wat daarin allemaal besproken wordt. De beroepskracht maakt het vertrouwd voor de kinderen
door de, voor hun bekende, juf van de kleuterklas veel te noemen. Veel van de kinderen stromen door
naar de klas van deze juf. In de kring worden de kinderen vervolgens om de beurt aangemoedigd te
vertellen wat ze in de ochtend hebben gedaan, waarbij Puk begint en als voorbeeld dient. 
Als zichtbaar wordt dat de kinderen hun aandacht verliezen, kiest de beroespkracht ervoor om
een stoelendans te gaan doen.

doel
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(.)

3. Kind-volg-systeem 
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd zodanig dat de pedagogisch
medewerkers zicht hebben op de ontwikkeling van het kind. Op basis van dit kind-volg-
systeem ontvangen de kinderen een passend aanbod.
(.)

4. Opbrengstgericht werken en passend aanbod 
Op basis van gegevens uit het kind-volg-systeem krijgen de kinderen een passend aanbod en
wordt aantoonbaar opbrengstgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van het jonge kind.
Het ontwikkelings- en opbrengstgericht werken omhelst in ieder geval de vier
ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en
motoriek).
(.)

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Het kinderdagverblijf bestaat uit twee kleine ruimtes die aan elkaar grenzen. In een ruimte is de
eettafel geplaatst en is er ruimte voor rustig spel, zoals puzzels en knutselen. In deze ruimte is terug te
zien wat het thema is, namelijk 'Ik ben bijna 4'. De andere ruimte heeft bescheiden speelhoeken,
waaronder een hoek met een poppenhuis, bouwmateriaal en een leeshoek. Van de speelkeuken is
binnen dit thema een schoolhoek gemaakt. Er hangen puk platen bij: met een plaatje van
binnenkomen, de kring, werken en eten en drinken. Op de speelkeuken staan thema-gerelateerde
boeken en een tafel met stoelen, schriften en een klein zwart bord. 

De speelleeromgeving is voldoende, maar wat betreft het creëren van een rijke speelleeromgeving die
uitnodigt tot betrokken spel is er nog ruimte voor verbetering.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd aan de hand van het kindvolgsysteem KIJK! De
beroepskrachten zijn getraind in het werken met de KIJK! Er is een planning waarin is opgenomen dat
alle kinderen binnen zes maanden door de eigen mentor op alle ontwikkelingsgebieden worden
geobserveerd. In de themaplanning is opgenomen welk ontwikkelingsdoel in welke week centraal
staat. Bij afwezigheid van een collega wordt dit van elkaar overgenomen en worden observaties in een
schriftje genoteerd. De beroepskrachten voeren de observaties regelmatig in, in de KIJK! Dit wordt
gedaan wanneer de kinderen lunchen en de stagiair en huishoudelijk medewerker aanschuiven. De
beroepskrachten blijven in de ruimte, maar verwerken de gegevens in de KIJK! achter de computer.
Twee keer per jaar vindt een registratie plaats.

doel

oordeel Het doel wordt goed gerealiseerd.

toelichting Twee keer per jaar wordt een registratie in de KIJK! op basis waarvan duidelijk is waar de kinderen
staan in hun ontwikkeling, uitgevoerd. Dit wordt opgenomen in een groepsanalyse. Kinderen die
gemiddeld scoren op de verschillende ontwikkelingsdoelen krijgen het standaard-pakket/arrangement
van activiteiten aangeboden. Als een kind voorop loopt in de ontwikkeling wordt er gekeken hoe binnen
het thema verdieping kan worden geboden. In het groepsplan staat precies om welke kinderen dit
gaat, op welk ontwikkelingsgebied en wordt beschreven hoe verdieping moet worden geboden. Uit het
groepsplan en de gesprekken blijkt dat op de voorschool geen kinderen met achterstanden zijn,
waardoor voor de meeste kinderen het standaardaanbod volstaat. Het groepsplan is in de
themaplanning, die heel uitgebreid is, opgenomen. Hierin worden de niveaus van de kinderen
beschreven (welk aanbod is nodig), is per week uitgewerkt welke activiteiten (op verschillende niveaus)
worden ondernomen, staat welke ontwikkelingsgebieden in welke week centraal staan, staat
beschreven hoe de ruimte binnen het thema zal worden ingericht en zijn woordenlijsten opgenomen.
Deze themaplanning/groepsplan wordt bij ieder thema door de coach opgesteld.
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5. Passend aanbod en zorgstructuur 
Op de voorschool dienen de specifieke en extra zorgbehoeften van de kinderen in beeld te zijn
en wordt er zorg gedragen voor passende begeleiding.
(.)

Bij het aanbieden van de thema-gerelateerde activiteiten differentiëren de beroepskrachten naar het
individuele niveau van de kinderen. Hierdoor worden bijvoorbeeld andere vragen aan verschillende
kinderen gesteld en wordt er bewust een groepje samengesteld voor een kleine groepsactiviteit. Dit is
ook te zien in de observatie in de praktijk.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting
Als er zorgen zijn over kinderen, overleggen de beroepskrachten dit met elkaar, de leidinggevende en
de pedagogisch-coach en ze bespreken hun zorgen met de ouders. Allereerst wordt gekeken wat de
beroepskrachten intern zelf kunnen doen om de ontwikkeling te stimuleren of vooruitgang te boeken.
Wanneer vooruitgang uitblijft gaan ze in gesprek met de leidinggevende en eventueel de OuderKind
Adviseur. Deze laatste persoon kan komen observeren om te kijken of externe zorg nodig is;
dit gebeurt in overleg met de ouders. Er is veel contact met een logopedist en begeleiding vanuit Okido
wordt als mogelijkheid genoemd. 
De beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de zorgroute.
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1. Competente teams 
Het individueel-, groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt om de kwaliteit van de
medewerkers op de voorschool in beeld te brengen en te onderhouden. Dit gebeurt op
zodanige wijze dat sprake is van competente teams op de voorschool. Op de locatie zijn de
medewerkers startbekwaam en is er voldoende kennis van het VVE-programma en de VVE-
instrumenten.
(.)

2. Permanente educatie 
Het groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt als leidraad om de nascholingsbehoefte op de
voorschool in beeld te brengen zodat teams blijvend competent zijn. Door middel van
permanente educatie waaronder intervisie en supervisie worden de pedagogisch-didactische
vaardigheden van de medewerkers onderhouden en/of versterkt.
(.)

Personeel

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Het team bestaat uit vijf vaste beroepskrachten die al langere tijd werken bij de vestiging zijn
startbekwaam. Vier beroepskrachten hebben een Uk en Puk-certificaat. Een van deze
beroepskrachten (invalkracht) is bezig met de basistraining. Deze wordt alleen naast gecertificeerd
personeel ingezet. Het team heeft enige tijd geleden trainingen gevolgd op het gebied van de KIJK! en
Kinderen die opvallen.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Volgens het opleidingsplan, dat onderdeel uitmaakt van het jaarwerkplan met de school, ontvangen de
beroepskrachten coaching van de hbo-coach. Daarnaast wordt bij het kinderdagverblijf in oktober 2019
door mederwerkers van Veilig Thuis een workshop gegeven. De coach staat tot 14.45 uur zelf op de
groep en is daarna boventallig aanwezig om te coachen. 
De coach heeft gesprekken met de beroepskrachten gevoerd, en is vastgesteld waar 'iemand staat en
waar iemand naartoe wil' op het gebied van het werken met VVE. Op basis hiervan zijn individuele
leerdoelen waarvoor gecoacht wordt, opgesteld. Zo wordt een doel genoemd, waarbij nu meer gericht
op verkennen, verrijken en verbinden gaat worden. De beroepskrachten willen leren wanneer aan te
sluiten bij het vrij spel en wanneer hiervan afstand te houden. Ook wordt aandacht besteed aan de
manier waarop het spel van kinderen verdiept kan worden.
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1. Structurele informatie voorschoolse educatie
Ouders worden doorlopend geïnformeerd over de voorschoolse educatie, het gehanteerde
VVE-programma en het opbrengstgericht werken op de voorschool.
(.)

2. Structurele informatie over de ontwikkeling van het kind
Ouders weten wat hun kind doet op de voorschool en weten wat hoe het staat met de
ontwikkeling van hun kind.
(.)

3. Structurele ontwikkelingsstimulering thuis
Ouders leren op een effectieve wijze, hoe ze in de thuissituatie hun kind kunnen stimuleren en
ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.
(.)

Ouders

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Wanneer een nieuw kind geplaatst is, vindt er een intakegesprek met de leidinggevende plaats. Hierbij
wordt uitleg gegeven over de VVE-methode en hoe deze in de praktijk terugkomt. Hierbij wordt
uitgelegd wat er op de locatie wordt gedaan en wat er van ouders wordt verwacht.

doel

oordeel Het doel wordt goed gerealiseerd.

toelichting Alle ouders krijgen de, eerder al beschreven, uitgebreide themaplanning opgestuurd. Deze is iets
aangepast, zodat ouders niet de informatie over het niveau van alle kinderen dat in de versie voor de
beroepskrachten wel is opgenomen ontvangen. Hierdoor weten ouders precies wat er binnen een VVE-
thema gebeurt en aan welke doelen gewerkt wordt.

Twee keer per jaar wordt er naar aanleiding van de registraties in de KIJK! een oudergesprek waarin de
ontwikkeling besproken wordt gevoerd. De leidinggevende en de oudercontactmedewerker van de
school organiseren samen ouderbijeenkomsten in de ouderkamer. Dit kan themagericht zijn of gewoon
om elkaar in te spreken. Ouders kunnen met vragen wekelijks terecht bij de Ouder Kind Adviseur.

Naast de halfjaarlijkse gesprekken, is er sprake van overdracht tijdens het brengen en halen van de
kinderen.

doel

oordeel Het doel wordt goed gerealiseerd.

toelichting Zoals hierboven ook al beschreven, krijgen ouders de uitgebreide themaplanning mee. Hierin staat niet
alleen per week beschreven wat de kinderen gaan doen en met welk doel, maar hierin staat ook per
week wat ouders kunnen doen. Zo worden ouders aangemoedigd een bepaald spel met hun kind thuis
te herhalen, worden ze gevraagd bepaalde spullen of materialen mee te nemen naar de voorschool en
worden ze gestimuleerd deel te nemen aan een activiteit op de voorschool. In het themaboekje van
'Regen' staat bijvoorbeeld opgenomen dat ouders zelf kunnen gaan oefenen met de liedjes voor Sint
Maarten en dat ze op bepaalde momenten op de voorschool met hun kind een lampion kunnen komen
maken. De tips voor activiteiten voor ouders thuis sluiten elke keer aan op het ontwikkelingsdoel dat op
de voorschool die betreffende week centraal staat.
Naast de tips zitten er in de planning die ouders ontvangen ook de liedjes, kleurplaten
en pictogrammen die passen bij het thema.
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1. Werken aan de doorgaande ontwikkellijn
De voorschool heeft zicht op de basisscholen waar de kinderen naar doorstromen en verdiept
zich in deze basisscholen. De voorschool weet wat van het kind op de vroegschool wordt
verwacht. De voorschool maakt voor kinderen een soepele en kansrijke overgang naar de
vroegschool mogelijk.

2. Overdracht naar basisschool 
Voor alle kinderen die doorstromen naar de basisschool vindt een overdracht plaats waarbij in
ieder geval de ontwikkeling op de vier ontwikkeldomeinen aan de orde komt. Indien sprake is
van zorg dan vindt er een overdrachtsgesprek plaats conform de stedelijke
overdrachtsprocedure.
(.)

Doorgaande ontwikkellijn

doel

oordeel Het doel wordt goed gerealiseerd.

toelichting Tussen de basisschool, waar circa 90% van de kinderen naar doorstroomt, en de voorschool wordt
nauw samengewerkt. De beroepskrachten hebben regelmatig laagdrempelig contact met de
leerkrachten van de kleuterklassen. Daarnaast is er twee keer per jaar formeel overleg tussen de
onderbouwleerkrachten en de leidinggevende van de voorschool en een beroepskracht. Maandelijks
heeft de leidinggevende overleg met de VVE-coördinator van de vroegschool. De samenwerking is
vastgelegd in een uitgebreid jaarwerkplan, dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Hierin is onder andere
opgenomen hoe de visie is op ouderbetrokkenheid, het zorgbeleid, hoe de overdracht wordt gedaan en
in welke frequentie overleg plaatsvindt.
 
De beroepskrachten nemen af en toe met de oudste kinderen een kijkje bij de school, om zo het
wennen de vergemakkelijken. Ook bij het buiten spelen is er dagelijks veel contact. 

De beroepskrachten weten wat de school van de kinderen die naar school komen verwacht. Dit is met
name gericht op de zelfstandigheid van de kinderen. De beroepskrachten proberen ook de ouders
daarin te begeleiden. Op basis van terugkoppeling van de basisschool blijkt dat de kinderen van het
kinderdagverblijf zelfstandiger zijn dan andere kinderen die komen, vertelt de beroepskracht. 

In het dagritme zijn er nog geen herkenbare elementen zoals die gelden op de vroegschool ingebracht.
Zo vertelt de beroepskracht dat een kring niet op een traditionele manier wordt gedaan, omdat dat
niet haalbaar is met de leeftijdscategorie op het kinderdagverblijf (ook kinderen onder de twee jaar).
Daarom is ervoor gekozen om de kring te integreren bij het fruit eten aan tafel. Daar wordt dan
bijvoorbeeld beknopt aandacht besteed aan kleuren, de dagen van de week enzovoorts.

doel

oordeel Het doel wordt voldoende gerealiseerd.

toelichting Het jaarwerkplan beschrijft dat er sprake is van een dossieroverdracht. Volgens het beleid is er sprake
van een warme overdracht bij zorgkinderen en 'echte' doelgroepkinderen en niet bij de overige
kinderen. De beroepskracht vertelt echter dat bij elke overdracht altijd mondeling contact is met de
betreffende leerkracht, ook wanneer er geen zorgen zijn. 
Bij andere scholen wordt het dossier overgedragen. Het is nog nooit voorgekomen dat dit een zorgkind
is geweest. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal de leidinggevende zorg dragen voor een warme
overdracht.
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Gebruikte bronnen
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met de leidinggevende en beroepskrachten
- Jaarwerkplan VVE Voor- en vroegschoolse Educatie < 10% gewichtenleerlingen Integraal Kindcentrum Instituut
Schreuder (versie 2019-2020), ontvangen op 2 oktober 2019
- Thema Regen | oktober/november 2019 | KDV / Voorschool Schreuder, ontvangen op 2 oktober 2019
- Groepsrapport analyse juni 2019, ontvangen op 2 oktober 2019
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 20 september 2018 en 24 oktober 2017
- Diploma's en VVE certificaten, reeds in bezit GGD
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naam voorziening : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder

KvK-vestigingsnummer : 000026899892

website : http://www.instituutschreuder.nl/kinderopvang

aantal kindplaatsen : 13

gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

naam houder : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder

adres houder : Van de Veldestraat 10

postcode en plaats : 1071 CW Amsterdam

KvK-nummer : 41206646

naam GGD : GGD Amsterdam - Inspectie kinderopvang

postadres : Postbus 2200

postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

telefoonnummer : 020 555 55 75

onderzoek uitgevoerd door : Mw. MSc. M.C. van Eyck

naam : Gemeente Amsterdam

postadres : Amstel 1

postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

datum inspectiebezoek : 19-09-2019

opstellen concept inspectierapport : 12-11-2019

zienswijze houder :

vaststellen inspectierapport :

verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

verzenden inspectierapport naar gemeente :

openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening

opvanggegevens

gegevens houder

Gegevens toezicht

gegevens toezichthouder (GGD)

gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

p.m.
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