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Inleiding
Waarom toezicht op eisen VVE gemeente Maastricht?
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Het kindercentrum met een gesubsidieerd VVE aanbod is verantwoordelijk voor het leveren van
kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op
die kwaliteit. In opdracht van de gemeente Maastricht voert de GGD Zuid Limburg dit onderzoek uit,
waarbij zij beoordeelt of aan de keuringseisen voor voorschoolse instellingen, die door de gemeente
Maastricht zijn vastgesteld, wordt voldaan.
Wat is het doel van het inspectierapport?
De gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de keuringseisen voor voorschoolse
instellingen die per 01-01-2018 door de gemeente Maastricht zijn vastgesteld.
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport.
Leeswijzer
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde keuringseisen voor voorschoolse instellingen.
De toezichthouder beoordeelt de voorwaarden volgens de volgende waarderingen:

onv = onvoldoende

vold = voldoende

nb = niet beoordeeld

nvt = niet van toepassing
De toezichthouder geeft bij elke voorwaarde een beschrijving van de situatie of de context.
Daarnaast bevat het inspectierapport de basisgegevens van het kindercentrum, de gemeente Maastricht
en de GGD Zuid Limburg en een beschouwing. Indien van toepassing is de zienswijze van de houder van
het kindercentrum opgenomen in het inspectierapport.
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Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de keuringseisen voor
voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht bij kinderdagverblijf Samen Spelen ’t Neske.
Binnen het jaarlijks onderzoek volgens de Wet Kinderopvang worden de basisvoorwaarden
beoordeeld. Daarnaast worden de aanvullende keuringseisen voor VVE (= voor- en vroegschoolse
educatie) door de toezichthouders van GGD Zuid Limburg beoordeeld.
Deze locatie maakt sinds 01-04-2016 deel uit van de kinderopvangorganisatie Samen Spelen
Peuteropvang. Deze organisatie heeft in Maastricht drie locaties voor peuteropvang voor
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Kinderdagverblijf Samen Spelen 't Neske heeft een primaire relatie met basisschool MBS De Poort.
Een groot deel van de kinderen binnen de voorschool stroomt door naar de basisschool binnen het
koppel. De sturing op de locatie gebeurt door de aandachtsfunctionaris VVE.
Daarnaast is een secundaire relatie met basisschool Wyck.
De houder heeft een Pedagogisch Educatief Raamplan volgens de eigen situatie ingevuld.
De opvang vindt plaats in één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Het kinderdagverblijf werkt met de VVE methode Speelplezier. Er wordt gewerkt aan de hand van
thema’s. Tijdens de inspectie was het thema “Bij de kabouters”.
Bevindingen van het huidige onderzoek:
Kinderdagverblijf Samen Spelen ‘t Neske voldoet aan alle keuringseisen voor voorschoolse
instellingen die door de gemeente Maastricht in 2018 zijn gesteld.
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Observaties en bevindingen per inspectie-item

Wet Kinderopvang
Eis 1 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht
De beoordeling van de voorwaarden van de Wet kinderopvang wordt weergegeven in een rapport van het
jaarlijks onderzoek d.d. 13-11-2018. Dit rapport wordt openbaar gemaakt in het Landelijk Register
Kinderopvang.

Voorwaarde
1. De voorschoolse instelling voldoet aan de wettelijke vereisten
opgenomen in:

de ‘Wet kinderopvang’

het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’

het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en

de ‘Regeling Wet kinderopvang’ 1

Beoordeling
onv/vold
Vold.

Bronnen:

Landelijk Register Kinderopvang

Rapport onderzoek Wet kinderopvang

1

De bevindingen worden weergegeven in het GGD inspectierapport op de Wet Kinderopvang (WKO). Dit rapport wordt
openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Opvang in groepen
Eis 2 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht
De opvang vindt plaats in één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
De beroepskracht-kindratio is beoordeeld in het rapport van de inspectie volgens de Wet kinderopvang.
Er zijn geen gesplitste verticale stamgroepen ten behoeve van de peuteropvang.
Het kinderdagverblijf is vijf dagdelen geopend. Alle dagdelen wordt voorschoolse educatie geboden.
De houder biedt de ouders ook de mogelijkheid om opvang gedurende voormalige peuterspeelzaaluren in
te kopen voor peuters.
Groepen per dagdeel:
groep

maoch
x

mami

dioch
x

dimi

woeoch
x

woemi

dooch
x

domi

vrijoch
x

vrijmi

Per groep, bestaande uit kinderen met en zonder VVE-geïndiceerde behoefte, wordt per week 13 uur en
45 minuten per week (5 keer 2 uur en 45 minuten) voorschoolse educatie middels het programma
Speelplezier aangeboden.
Uit de jaarplanning blijkt dat het VVE-programma ‘Speelplezier’ het hele schooljaar wordt
uitgevoerd. Men werkt gedurende het schooljaar 2018/2019 met acht verschillende thema’s.
Daarnaast zijn er tussenweken waarin het voorgaande thema wordt afgerond en het nieuwe thema
wordt voorbereid. In die tussenweken worden ook de onderdelen van ‘Speelplezier’ uitgevoerd.
Kinderen met en zonder VVE-geïndiceerde ondersteuningsbehoefte moeten gezamenlijk kunnen leren en
spelen in een groep. De werkwijze omtrent integratie van kinderen met en zonder VVE-geïndiceerde
ondersteuningsbehoefte is in duidelijke en observeerbare termen vastgelegd in het pedagogisch
beleidsplan:
In de praktijk betekent dit dat er Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt aangeboden aan de peuters
d.m.v. het programma Speelplezier. Alle peuters krijgen binnen onze peuteropvang VVE aanbod;
kinderen met en zonder VVE-indicatie. Elk kind draait wekelijks mee in de activiteiten in de grote groep,
kleine groep en waar nodig individueel.
Voorwaarden

Beoordeling
onv/vold/ nb/nvt

1. De voorschoolse instelling verzorgt VVE in een groep van kinderen vanaf
minimaal 2 jaar.

Vold.

2. Bij gesplitste verticale stamgroepen ten behoeve van de peuteropvang
voldoet de beroepskracht-kindratio aan de gestelde norm. Dit geldt zowel
voor de uren van de VVE-peuteropvang als voor de uren van de opvang
van een eventuele baby-dreumesgroep. De beroepskracht-kindratio wordt
tijdens die uren per leeftijdsgroep berekend.

N.V.T.

3. Kwantiteit gemeentelijk gefinancierd VVE-aanbod per week: voor peuters
in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar gedurende tenminste 2 momenten van in
totaal minimaal 5 uur (reguliere peuters) en voor de door de JGZ
(consultatiebureau) geïndiceerde peuters 2 extra momenten van minimaal
5 uur totaal.

Vold.
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4. Het is voor elke peuter in de genoemde leeftijdscategorie mogelijk om
gebruik te maken van peuteropvang van maximaal 5,5 uur, verdeeld over
2 momenten per week, respectievelijk 11 uur per week verdeeld over 4
momenten per week (voor geïndiceerde peuters) gedurende maximaal 40
schoolweken per jaar (geen verplichting om meer uren af te nemen)

Vold.

5. Het VVE-programma, dat in de database effectieve interventies is
opgenomen, wordt in samenhang met de school binnen het kindcentrum
minimaal 40 schoolweken per jaar uitgevoerd.

Vold.

6. Integratie wordt vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan
(doel moet zijn dat kinderen met en zonder indicatie gezamenlijk leren en
spelen in een groep).

Vold.

7. Integratie wordt planmatig en qua dagindeling en werkwijze bevorderd.

Vold.

Bronnen:

Interview houder/locatieverantwoordelijke, Mevr. E. Godderij

Interview aanwezige beroepskrachten

Presentielijsten

Werkrooster

Pedagogisch beleidsplan versie juni 2018

Pedagogisch Educatief Raamplan versie oktober 2018

Planning thema’s Speelplezier schooljaar 2018/2019
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Kwaliteit taalvaardigheid beroepskrachten
Eis 3 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht
Deze eis is met ingang van 01-01-2018 niet meer van kracht binnen de Keuringseisen van Voorschoolse
Instellingen van de gemeente Maastricht.
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Samenwerking basisschool; doorgaande lijn
Eis 4 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht

Kinderdagverblijf Samen Spelen ’t Neske heeft een primaire relatie met basisschool MBS De Poort.
Daarnaast is een secundaire relatie met basisschool Wyck.
Uit observatie en interview van de pedagogisch medewerkers blijkt dat in de praktijk voor de
samenwerking onder andere het volgende wordt gedaan:

wekelijks overleg is met de aandachtsfunctionaris VVE van de basisschool

thema’s worden op elkaar afgestemd

gezamenlijke activiteiten

afspraken over de overdracht van kinderen met zorg

gezamenlijke ouderochtend

samen buiten spelen
De afspraken over meerjaren-samenwerking met de primaire relatie MBS De Poort zijn vastgelegd in een
Pedagogisch Educatief Raamplan. Hierin zijn de pedagogische uitgangspunten en ontwikkelingen
verwoord en is aangegeven hoe de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Voor het actuele schooljaar is
een plan opgesteld met (verbeter)afspraken.
Voorwaarde

Beoordeling
onv/vold/nb

1. Er is sprake van een goede samenwerking tussen de partners binnen het IKC
of IKC in wording gericht op een pedagogische en inhoudelijke doorgaande
lijn.

Vold.

2. De afspraken zijn vastgelegd in een actueel ‘Pedagogisch Educatief
Raamplan’ (PER).

Vold.

De onderdelen zijn uitgewerkt conform het vastgestelde Format Pedagogisch
Educatief Raamplan (de vorm is we vrij) en het vastgestelde Format
Ondersteuningsplan.
Ook stand-alone kinderopvanglocaties dienen een samenwerking met een
IKC of IKC in wording te hebben, zij het in lichtere vorm. Hun afspraken
dienen eveneens opgenomen te zijn in het ‘Pedagogisch Educatief Raamplan’
van het IKC waarmee zij samenwerken.
3. Vanaf 1 januari 2018 worden de in het PER genoemde afspraken
aantoonbaar gehanteerd en uitgevoerd.

Vold.

Bronnen:

Pedagogisch Educatief Raamplan versie oktober 2018

(Verbeter)afspraken

Observatie van de praktijk

Interview pedagogisch medewerkers
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Verbeterplan n.a.v. VVE-monitor
Eis 5 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht
Conform afspraak wordt deze voorwaarde sinds 01-01-2017 niet meer beoordeeld door GGD Zuid
Limburg.
Voorwaarde
1. De voorschoolse instelling verstrekt jaarlijks alle voor de gemeentelijke VVE-monitor vereiste
gegevens en verwerkt de locatie specifieke uitkomsten van de VVE-monitor vervolgens in de
onder punt 4 genoemde verbeterafspraken.
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Scholing VVE vaste pedagogisch medewerkers
Eis 6 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht
Op deze locatie werken twee vaste medewerkers. Ze zijn allen in het bezit van het volledige certificaat
‘Speelplezier’.

Voorwaarde
1. Vaste medewerkers zijn geschoold of zijn in opleiding voor het volledige
certificaat van een in de database ‘effectieve interventies’ opgenomen VVEprogramma.

Beoordeling
onv/vold/nb
Vold.

Indien er op een moment geen opleidingsmogelijkheid is, staan zij
ingeschreven/is een startmoment gepland om uiterlijk binnen één jaar na
de vaste aanstelling te starten met de opleiding voor het volledige
certificaat ‘Speelplezier’ of een gelijkwaardig alternatief.
De desbetreffende medewerkers zijn tot die tijd wel aantoonbaar bezig met
het inwerken in de methodiek door bijvoorbeeld coaching op de werkvloer
en/of leeropdrachten (verdiepen in een bepaald aspect) en werken met de
methodiek tijdens de uren peuteropvang, vooruitlopend op het starten van
de opleiding.

Bronnen:

Certificaten Speelplezier

Definitief rapport peuteropvang KDV Samen Spelen ’t Neske
Onderzoek keuringseisen van voorschoolse instellingen 13-11-2018

Pagina 11 van 16

Randvoorwaarden voorbereidings- en evaluatietijd
Eis 7 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht

Er is schriftelijk vastgelegd hoe pedagogisch medewerkers dienen om te gaan met de voorbereidings- en
evaluatietijd, oudercontactmomenten en overlegmomenten binnen het IKC.
Elke beroepskracht op de peutergroep heeft 3 uur per week aan extra voorbereidingstijd / VVE-tijd.
Deze uren worden gebruikt voor:

voorbereiding VVE

kind observaties verwerken

groeiwijzer/volgsysteem

warme overdracht

voorbereiding nieuwe thema’s

teamoverleg

kindbesprekingen

voorbereiding uitstapjes/activiteiten met school

gesprekken met ouders
Voorwaarde

Beoordeling
onv/vold/nb

1. De voorschoolse instelling heeft schriftelijk vastgelegd hoe pedagogisch
medewerkers de voorbereidings- en evaluatietijd (voor- en nawerk),
oudercontactmomenten en overlegmomenten binnen het IKC dienen om te
gaan.

Vold.

2. Uit de schriftelijke vastlegging blijkt dat sprake is van planmatig (Plan-DoCheck-Act) gericht op het verbeteren van de pedagogisch didactische
aanpak.

Vold.

Bronnen:

Document verantwoording extra tijd
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Kindvolgsysteem
Eis 8 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht
Kinderdagverblijf Samen Spelen ‘t Neske hanteert als kindvolgsysteem de Groeiwijzer van
‘Speelplezier’.
Voor de afstemming met de kernpartners wordt het gemeentelijk overdrachtsformulier gebruikt.
Voor elk kind is een warme overdracht. Dat wil zeggen dat van elk kind een overdrachtsformulier
wordt ingevuld en door een vaste beroepskracht wordt besproken in een persoonlijk gesprek met
ouders en basisschool.
In het Pedagogische Educatief Raamplan staat het volgende:
De ontwikkeling van de peuters wordt gevolgd met de digitale Groeiwijzer. De pedagogisch medewerkers
kunnen via de Ipad of computer in de groep gebruik maken van de webapplicatie. De kinderen worden
gevolgd in de verschillende ontwikkelingsgebieden. Naast de digitale Groeiwijzer wordt er voor elk kind
een groeiboek bijgehouden. Het groeiboek is in de basis een verzamelboek en ter ondersteuning van de
groeiwijzer. Elk half jaar wordt de peuter geobserveerd, waarna je het groeiboek aanvult (met foto’s,
notities e.d.). Een keer in de twee weken zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat het groeiboek
van het kind bijgewerkt wordt en up to date is. Dit is de verantwoordelijkheid van de mentor van het
kind. De kinderen uit de peutergroep zijn verdeeld onder de vaste pedagogisch medewerkers. Dit zijn er
op het moment van schrijven twee.
In de peuterperiode worden ouders drie keer uitgenodigd voor een oudergesprek. Dit is het
intakegesprek, 3-jaargesprek en het eindgesprek. Met ouders van een peuter met een VVE
geïndiceerde ondersteuningsbehoefte wordt met ongeveer 3 jaar en 5 maanden een extra
oudergesprek gevoerd. Uiteraard mogen alle ouders hier optioneel gebruik van maken. De
observatiegegevens uit de Groeiwijzer en het Groeiboek zullen leidraad zijn in het oudergesprek.
Indien nodig zijn er uiteraard meer gesprekken met ouders.

Voorwaarde
1. De voorschoolse instelling hanteert een kindvolgsysteem en stemt de
resultaten af met haar kernpartner(s).2

Beoordeling
onv/vold/nb
Vold.

Bronnen:

Groeiwijzer ‘Speelplezier’

Gemeentelijk overdrachtsformulier

Interview pedagogisch medewerkers

2

De voorschoolse instelling toont aan, dat het gehanteerde kindvolgsysteem met de betreffende basisschoolpartner is
afgestemd (een uniform systeem verdient weliswaar de voorkeur, maar is niet per se vereist).
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Toetsing
Eis 9 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht

Dit onderdeel treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Het tijdstip wordt door het College
bepaald wanneer duidelijk is op welke wijze de huidige kindvolgsystemen aangepast kunnen worden aan
de SLO-doelen en het digitaal overdrachtssysteem werkzaam is.
Voorwaarde
1. De voorschoolse instelling werkt mee aan het meetbaar maken van de SLO-doelen in de
voorschoolse leeftijd en overdracht van de resultaten via een digitaal overdrachtssysteem,
zoals dat door passend onderwijs wordt ontwikkeld.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Samen Spelen ‘t Neske
http://www.samenspelen.net
16
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Samen Spelen Peuteropvang B.V.
Franciscus Romanusweg 50
6221AH Maastricht
http://www.samenspelen.net
65508599
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400 AA Heerlen
088-8805000
A.Vonken

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maastricht
: Postbus 1992
: 6201BZ MAASTRICHT

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

:
:
:
:
:
:

13-11-2018
20-11-2018
N.V.T.
03-12-2018
03-12-2018
03-12-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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