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Rapport Verdiepend Toezicht Kwaliteitseisen vve
Gemeente Rotterdam (2018) 12 maart 2018

De kwaliteitseisen omschreven in de GGD pilot zijn gebaseerd op de beleidsregel 2018 voor- en
vroegschoolse educatie en het kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018:

· https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/beleidsregel/vve2018pdf

· https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/kwaliteitskaderVoorschoolseVoorzieningenRotterdam.PDF

LRK nummer locatie :124700226

Naam houder :St. Katholieke Peuteropvang Rotterdam e.o.

Naam locatie :Peuteropvang Dependance De Dolfijn

Locatieverantwoordelijke : Jos de Leeuw

HBO coach : Hélène Witkamp

Toezichthouder : Barbara Diepenbach

Datum bezoek : 3 december 2018

Opdrachtgever:   Afdeling Onderwijs, directie Jeugd & Onderwijs, gemeente Rotterdam
Opdrachtnemer:  Team Toezicht kinderopvang, Afdeling Toezicht &Handhaving, directie Jeugd &
                            Onderwijs, GGD Rotterdam-Rijnmond

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van de inkoop Verdiepend Toezicht, vve eisen van gemeente
Rotterdam, afdeling Onderwijs, bij de GGD Rotterdam Rijnmond.

Vier domeinen worden in het Verdiepend Toezicht onderscheiden: a) gedifferentieerd
opbrengstgericht werken en vve-resultaten c) doorgaande leerlijn, d) ouderbetrokkenheid e)
ontwikkeling, begeleiding en zorg en externe zorg. Twee domeinen komen aan bod bij het
reguliere toezicht en/of vve-onderzoek houder het betreft domein b) Rotterdamse A-kwaliteit
en domein f) kwaliteitszorg en ambitie.
In het rapport wordt een toelichting op het verdiepende gesprek beschreven per kwaliteitseis,
gevolgd door een eindconclusie. Wanneer de voorschool de verplichte kwaliteitseisen niet, of
beperkt, kan laten zien, dan wordt de conclusie ‘kan beter’ getrokken.
Wanneer blijkt dat de voorschool de verplichte kwaliteitseisen kan laten zien, dan kan de
conclusie ‘voldoende’ worden getrokken. Als de voorschool de verplichte kwaliteitseisen
overtuigend laat zien, dan kan de conclusie ‘goed’ worden getrokken.

Het rapport Verdiepend Toezicht (per locatie), dient jaarlijks als input voor het gesprek met de
houder (vve-onderzoek houder).
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a. Gedifferentieerd opbrengstgericht werken in 2-4 dagdelen
en vve-resultaten

Kwaliteitseis 3: De groepsruimten of de speel-leeromgeving is aantrekkelijk en uitdagend
ingericht, waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelingsfase van de peuters.

Toelichting:
De groepsruimtes zijn ingedeeld in verschillende hoeken waaronder een huishoek, gemaakt
waar kinderen rustig kunnen spelen. Een bouwhoek en een leeshoek. In de hoeken is een
ruim aanbod van spelmateriaal voor de kinderen beschikbaar. Het spelmateriaal is passend bij
de ontwikkelingsfasen van de peuters. De hoeken worden ook regelmatig aangepast. Ten tijde
van het verdiepend onderzoek was er het thema Sinterklaas. De hoeken worden thema-
gericht ingericht. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van echte materialen.

Er wordt gewerkt volgens onderzoekend en ontwerpend spelen en leren. Dit vraagt om een
focus op een uitdagende speel-leeromgeving. Er is sprake van een doorgaande leerlijn ten
aanzien van spelend leren van de peutergroepen t/m groep 4.

De buitenruimte zal 2019-2020 aangepakt worden om het aantrekkelijker te maken.

Conclusie:
o Voldoende : de voorschool laat de kwaliteitseisen zien

Kwaliteitseis 12: Iedere groep waarvoor subsidie wordt verleend werkt met een
observatiesysteem, dat zodanig is ingericht (dit zijn systeemeisen).

a) dat het de pedagogisch medewerkers inzicht kan geven in de ontwikkelresultaten van
     peuters in hun voortgang en ontwikkeling, op tenminste de domeinen sociaal-emotioneel,
     taal/geletterdheid en rekenen, volgens de SLO-doelen1;
 b) dat het de locatieverantwoordelijke inzicht kan geven in de ontwikkelresultaten van peuters
     in hun voortgang en ontwikkeling, op tenminste de domeinen sociaal-emotioneel,
     taal/geletterdheid en rekenen, volgens de SLO-doelen.

Toelichting:
Tot voor kort maakt de peuteropvang gebruik van Parnassys. Deze methode werd als
onoverzichtelijk ervaren en sinds het nieuwe schooljaar wordt er met BOSOS gewerkt. Het
werk met deze nieuwe methode zal de komende tijd verder verdiept gaan worden.

Door het spelend leren wordt er aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen en
kunnen de leerdoelen effectiever en beter bereikt worden.

Conclusie:
o Voldoende :de voorschool laat de kwaliteitseisen zien

1 BOSOS, Cito jonge kind, Doen Praten en Bewegen / Zo doe/praat/beweeg ik, HOREB, KOR,
Ko-totaal, KIJK!, Peuterestafette, Pravoo, Ontwikkelingsvolgmodel OVM)
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Kwaliteitseis 13: In iedere groep waarvoor subsidie is verleend:
a) vinden binnen drie maanden na binnenkomst op de voorschool de eerste observaties en
    registratie plaats bij alle peuters;
b) vindt minimaal één tussentijdse observaties en registratie plaats bij alle peuters. Deze
    vervalt bij instroom na het 3e levensjaar.
c) vinden bij uitstroom naar het basisonderwijs (3 jaar en 9 maanden) de observaties en
    registratie plaats bij alle peuters;

Toelichting:
Alle observaties en de daarbij behorende oudergesprekken vinden plaats.

Conclusie:
o Goed : de voorschool laat de kwaliteitseisen op overtuigende wijze zien

Kwaliteitseis 14: In een groep waarvoor subsidie is verleend worden doelgroeppeuters
geobserveerd en geregistreerd op tenminste de domeinen sociaal-emotioneel,
taal/geletterdheid en rekenen, volgens de SLO-doelen. Niet-doelgroeppeuters in die groep
worden geobserveerd en geregistreerd op de domeinen sociaal-emotioneel (of welzijn en
betrokkenheid) en taal.

Toelichting:
Er wordt geobserveerd en geregistreerd op de domeinen sociaal-emotioneel, taal/
geletterdheid, rekenen, motoriek en spel.

Op De Dolfijn worden zowel doelgroeppeuters als niet-doelgroeppeuters op alle domeinen
volgens schema geobserveerd en geregistreerd. Alle peuters worden meegenomen in de
themaplanning en beredeneerd aanbod.

Conclusie:
o Goed : de voorschool laat de kwaliteitseisen op overtuigende wijze zien

Kwaliteitseis 11: In gesubsidieerde groepen zijn op individueel kindniveau op basis van de
eerste observaties smart streefdoelen geformuleerd op de domeinen taal, rekenen en sociaal-
emotionele ontwikkeling, met het oog op de overgang naar het basisonderwijs. Op grond
hiervan worden streefdoelen op groepsniveau geformuleerd. De streefdoelen op kind- en
groepsniveau worden tenminste ieder kalenderjaar geëvalueerd.

Toelichting:
De groepsdoelen en de individuele doelen worden geformuleerd in een themaplanning.

In verband met de wisseling van IB’er zal hierop de komende periode meer de focus liggen.

Conclusie:
o Voldoende : de voorschool laat de kwaliteitseisen zien
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Kwaliteitseis 10: Locaties waarvoor subsidie is verleend, werken continu en aantoonbaar aan
de verbetering van opbrengstgericht werken: ambities op kind-, groeps-, locatie- en
organisatieniveau worden geformuleerd; ontwikkelingsresultaten op kind- en groepsniveau
worden geëvalueerd; werkwijze en ambities worden zo nodig bijgesteld op basis van de
ontwikkelingsresultaten.

Toelichting:
De cyclus van het opbrengstgericht werken wordt doorlopen binnen vastgestelde
overlegmomenten, zoals de groepsplanbesprekingen, leerlingbesprekingen en de thema-
evaluatie. Het groepsplan wordt verwerkt in de weekplanningen. Bij de thema’s en activiteiten
worden doelen geformuleerd. Er zijn 6 thema’s in de jaarplanning vastgelegd. De ambitie van
de Dolfijn is dat de werkwijze op alle groepen vanzelfsprekend wordt: aan de hand van de
thema’s worden themaplanningen opgesteld met groepsdoelen en individuele doelen ten
aanzien van de SLO-doelen.

Door het mentorschap zijn de beroepskrachten nu beter in staat om de kinderen te volgen en
te observeren.

De pedagogisch medewerkers van de Dolfijn nemen deel aan de high tea- bijeenkomsten
georganiseerd door RVKO. Pedagogisch medewerkers van verschillende peuteropvang
ontmoeten elkaar ongeveer 3 keer per jaar en bespreken het wel en wee van hun
peutergroepen. Deze nascholing wordt enthousiast ontvangen door de beroepskrachten.

Conclusie:
o Voldoende : de voorschool laat de kwaliteitseisen zien

c. Doorgaande leerlijn

Kwaliteitseis 16: De locatieverantwoordelijke kan per kinderdagverblijf waarvoor subsidie is
aangevraagd aan de gemeente op schrift gestelde samenwerkingsafspraken met één of
meerdere basisscholen overleggen. Minimaal zijn afspraken opgenomen met betrekking tot
een doorgaande leerlijn en afstemming omtrent interne begeleiding en zorg.
Indien er sprake is van omstandigheden waardoor dit beperkt of niet mogelijk is, wordt dit bij
de subsidieaanvraag toegelicht.
Toelichting:
De Dolfijn is onderdeel van de Valentijnschool. Dat is terug te zien in de doorgaande leerlijn,
interne begeleiding, zorg, gezamenlijke visie en afstemming wat betreft de thema’s.

De doorgaande leerlijn wordt gecreëerd door samenwerking met collega’s van groep 1/2.

Wanneer een peuter niet doorstroomt naar de Valentijnschool, neemt de peutergroep altijd
initiatief tot contact met de externe basisschool als er zorgen zijn omtrent het kind. De
doorstroom is momenteel >90 %.

Conclusie:
o Voldoende : de voorschool laat de kwaliteitseisen zien
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Kwaliteitseis 17: Ten aanzien van iedere peuter die vanuit een vve-gesubsidieerde groep
naar de basisschool gaat, wordt bij de overdracht het 'Overdrachtsdocument Rotterdam VVE-
PO' gebruikt. Indien de peuter zorg behoeft, is er altijd sprake van een mondelinge (persoonlijk
of telefonisch) overdracht van kindgegevens, voor zover de basisschool daaraan meewerkt .

De houder draagt ontwikkelinformatie voor alle peuters over aan school via het
Overdrachtsdocument Rotterdam VVE-PO.

Toelichting:
De warme overdracht gebeurt twee weken voordat de kinderen overgaan naar groep 1. De
ambitie is om ook gedurende groep 1 elkaar te blijven infomeren over de ontwikkeling van het
kind.

Een andere ambitie is om de leerlijnen uitgebreider te bepreken tijdens de warme overdracht.

Bij peuters die doorstromen naar een andere basisschool zal het overdrachtsformulier
ingevuld worden en ondertekend door ouders meegegeven worden.

Conclusie:
o Voldoende : de voorschool laat de kwaliteitseisen zien

d. Ouderbetrokkenheid

Kwaliteitseis 4: De locatieverantwoordelijke heeft met betrekking tot iedere locatie waarvoor
subsidie wordt aangevraagd, op basis van een locatie gebonden jaarlijkse ouderanalyse, een
ouderbeleidsplan vastgesteld, wat past bij het vve programma waarmee zij werken en waarin
ambities tot uitdrukking worden gebracht, welke worden vertaald in concrete acties. Dit
ouderbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Toelichting:
Het is een speerpunt binnen de school en de peuteropvang om ouders zoveel mogelijk te
betrekken. Er is sprake van een actief educatief partnerschap.

Er is een ouderbeleidsplan welke jaarlijks wordt geevalueerd met de beroepskrachten, directie
en OC. Gegevens hiervoor worden uit BOSOS gehaald.

Andere middelen welke worden ingezet om de ouderbetrokkenheid te vergroten zijn
bijvoorbeeld: Parro app met foto’s en info over activiteiten op de groep, uitleentassen,
vadervoetbal, koffieochtenden en ouderworkshops.

Conclusie:
o Goed : de voorschool laat de kwaliteitseisen op overtuigende wijze zien
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e. Ontwikkeling, begeleiding en zorg en externe zorg

Kwaliteitseis 6:  Elke locatie heeft een aantoonbare samenwerking met een voorschools
maatschappelijk werker die de verbinding vormt met het wijkteam. Als er geen voorschools
maatschappelijk werker beschikbaar is, heeft de voorschool aantoonbaar duidelijke afspraken
over de manier waarop het contact met het wijkteam is geregeld.

Toelichting:
Er is een schoolmaatschappelijk werker die betrokken is bij zowel de peutergroep als de
Valentijnschool. Zij is minimaal 1 keer per week aanwezig in de peutergroep. Ook is zij
aanwezig bij voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders en neemt zij deel aan
groepsbesprekingen.  Er wordt gehandeld naar de Meldcode en er is een
aandachtsfunctionaris binnen de school. Er is sprake van een intensieve samenwerking met
het wijkteam en er vinden regelmatig zorgoverleggen plaats. Er zit binnen de school veel
expertise op het gebied van signaleren en handelen.

Sinds kort is er een inloopspreekuur van het CJG op de Valentijnschool.

Conclusie:
o Goed : de voorschool laat de kwaliteitseisen op overtuigende wijze zien

Opmerkingen van toezichthouder:
NVT.

Opmerkingen van locatiemanager:
Het was een prettig gesprek. We zijn blij met de bevindingen van de toezichthouder. Het is
goed om vanuit inspectie de bevestiging te krijgen dat we voldoende of goed aan de
kwaliteitseisen voldoen.


