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Rapport locatie-onderzoek ve
Kwaliteitseisen voorschoolse educatie (ve) gemeente Rotterdam 2019

LRK nummer locatie : 235165992

Naam houder : RVKO

Naam locatie : Dependance De Regenboog

Locatieverantwoordelijke : Kitty van den Bulk en Ilse Kaak

HBO coach/ vve coach : Joke Broeders

Toezichthouder : Barbara Diepenbach

Datum bezoek : 23 september 2019

Opzet van onderzoek

Het team van Toezicht kinderopvang (afdeling Toezicht & Handhaving, directie Jeugd &
Onderwijs, GGD Rotterdam-Rijnmond), voert het locatie-onderzoek uit in opdracht van de
afdeling Onderwijs (directie Jeugd & Onderwijs, gemeente Rotterdam).

Werkwijze
We vormen ons een beeld van de kwaliteit door de praktijk van de voorschool te toetsen aan
de kwaliteitseisen gebaseerd op beleidsregel 2018/2019 voor- en vroegschoolse educatie en
het Rotterdamse kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018. De volgende domeinen worden
in het locatie-onderzoek 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 jaarlijks GGD onderzoek en/of gesprek organisatie-
onderzoek vve:
b) Rotterdamse A-kwaliteit
f)  Kwaliteitszorg en ambitie

In het rapport locatie-onderzoek ve, wordt een toelichting beschreven per kwaliteitsdomein,
gevolgd door een conclusie. 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 wordt de
conclusie ‘voldoende’ worden getrokken. Als de voorschool de verplichte kwaliteitseisen
overtuigend laat zien, dan wordt de conclusie ‘goed’ getrokken.

o Kan beter : de voorschool laat de kwaliteitseisen beperkt of niet zien
o Voldoende : de voorschool laat de kwaliteitseisen zien
o Goed : de voorschool laat de kwaliteitseisen op overtuigende wijze zien

Het rapport locatie-onderzoek ve, dient jaarlijks als input voor het gesprek met de houder
(organisatieonderzoek vve). De gemeente maakt jaarlijks een verzamelrapport van alle
rapporten, per houder, ter voorbereiding op het organisatieonderzoek vve.
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A.   Gedifferentieerd opbrengstgericht werken in de voorschool

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

(Kwaliteitseis 3, verwijzing kwaliteitskader)

Toelichting:
Er wordt gewerkt met de VE methode Uk en Puk op deze locatie. In de groepsruimte is een
aantal aantrekkelijke hoeken ingericht; een huishoek, (met echte materialen) een bouwhoek,
een leeshoek en een themahoek, waar de thema-materialen in terug te vinden zijn. In de kring
staan verschillende voertuigen en er is een verteltafel met boekjes over voertuigen en verkeer.
De hoeken zijn betekenisvol en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De meeste
spelmaterialen zijn binnen bereik van de kinderen ofwel in doorzichtige gelabelde bakken in
kasten zichtbaar voor de kinderen. Er is veel aandacht voor spelend leren en beredeneerd
spel. Dit houdt in dat spel en de speelhoeken met elkaar verbonden worden. De pedagogisch
medewerkers begeleiden het spel van de kinderen. Op verschillende plaatsen aan de muur of
in de kasten is het spelmateriaal met plaatjes en woorden gelabeld.

Er is een groepsoverzicht opgesteld waarbij de pedagogisch coach betrokken was. Op basis
van dit overzicht zijn groepsdoelen vastgesteld voor de 4 SLO doelen waaraan in deze periode
expliciet gewerkt wordt. In de weekplanning zijn de activiteiten opgenomen, die verder
uitgewerkt zijn op het niveau: intensief-basis-verdiept. De doelgroepkinderen zijn in beeld bij
de beroepskracht.

Dagelijks wordt er geobserveerd. De beroepskrachten verwerken deze digitaal.

Een ambitie van deze locatie is het inzetten van video interactie begeleiding en het verbinden
van spel van kinderen onderling. Daarnaast is het een ambitie om het verbinden van de
hoeken met spel verder te verdiepen.

Het werken met een digibord en het onderzoeken van de mogelijkheden hiervan zijn ook een
ambitie.

Conclusie:  goed

Iedere vve groep werkt met een observatiesysteem, dat zodanig is ingericht (dit zijn
systeemeisen) dat het de a) de pedagogisch medewerkers en b) de locatieverantwoordelijke
inzicht kan geven in:

De ontwikkelingsresultaten van peuters in hun voortgang en ontwikkeling, op tenminste de
domeinen sociaal-emotioneel, taal/geletterdheid en rekenen volgens de SLO doelen.
(Kwaliteitseis 12, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie:  voldoende

In iedere vve groep zijn/worden op drie momenten alle peuters geobserveerd en geregistreerd
a) Binnen drie maanden na binnenkomst op de voorschool.
b) Eén tussentijdse, deze vervalt bij instroom na het 3e levensjaar.
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c) Uitstroom naar het basisonderwijs, 3 jaar en 9 maanden.
(Kwaliteitseis 13, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie:  goed

In een vve groep 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.
(Kwaliteitseis 14, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie:  goed

Toelichting op de drie bovenstaande kwaliteitseisen:
Er wordt momenteel gewerkt met het Pravoo observatie- en registratiesysteem. De locatie is
momenteel bezig om zich te oriënteren op een ander observatiesysteem.  De
ontwikkelresultaten op de domeinen sociaal-emotioneel, taal/geletterdheid, rekenen en
motoriek volgens de SLO-doelen kunnen op kind-, groeps- en locatieniveau inzichtelijk worden
gemaakt voor de pedagogisch medewerkers en de locatieverantwoordelijke.

Alle kinderen, doelgroep en niet-doelgroep kinderen, worden op minstens 3 momenten
geobserveerd en geregistreerd op bovengenoemde 4 domeinen: binnen 3 maanden na
binnenkomst, een tussentijdse observatie en registratie en bij uitstroom naar het
basisonderwijs bij 3 jaar en 10 maanden.

Er wordt gewerkt met de cyclus van data, duiden, doelen en doen zodat er naar de brede
ontwikkeling van het kind gekeken kan worden. In het groepsplan staan streefdoelen ten
aanzien van de vier domeinen per kind en per groep. Er vinden groepsbesprekingen en
individuele kindbesprekingen plaats.

Tip: De ontwikkelresultaten op locatieniveau worden gegenereerd en wordt als input gebruikt
voor ontwikkelingsdoelen op locatieniveau. Dit zou RVKO-breed een ambitie kunnen worden.

Het oriënteren op een ander kindvolgsysteem is een ambitie.

De vve locatie(s)/ groepen werken continu en aantoonbaar aan de verbetering van het
opbrengstgericht werken (OGW):
· Op basis van de eerste observaties worden 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.

· De ontwikkelingsresultaten op kind- en groepsniveau worden geëvalueerd: werkwijze en
ambities worden zo nodig bijgesteld op basis van de ontwikkelingsresultaten.

· Het formuleren van ambities op locatie- en organisatieniveau.

(Kwaliteitseis 10 en 11, verwijzing kwaliteitskader)
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Toelichting:
Er wordt gewerkt volgens de OGW cyclus. Op basis van data worden kinderen ingedeeld in
groepsarrangementen (intensief-basis-verdiept) op de verschillende ontwikkelingsgebied taal-
rekenen-sociaal emotioneel en motoriek. In het groepsplan worden voor elk kind streefdoelen
vastgesteld en het vormt de basis voor het opbrengstgericht werken. Het groepsplan wordt 2 x
per jaar gemaakt en geëvalueerd.

Het groepsplan wordt vertaald naar een themaplanning en deze weer naar een weekplanning.
De weekplanning (klein duiden), de thema’s (midden duiden) wordt geëvalueerd. De
pedagogisch coach is gemiddeld 1 dagdeel per week op de groep en is betrokken bij het
opstellen van het groepsplan. De thema-evaluaties doen de pedagogisch medewerkers zelf in
samenwerking met de onderbouw.

De ontwikkelresultaten op kind- en groepsniveau worden geëvalueerd.

Conclusie: voldoende

c. Doorgaande leerlijn

· De locatieverantwoordelijke kan per voorschool, op schrift gestelde
samenwerkingsafspraken met één of meerdere basisscholen overleggen. Hierin zijn
minimaal de afspraken doorgaande leerlijn en afstemming omtrent interne zorg en
begeleiding opgenomen. Mocht dit door omstandigheden beperkt of niet mogelijk zijn, dan
wordt/ is dit bij de subsidieaanvraag toegelicht.
(Kwaliteitseis 16, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie: goed

· Het ‘Overdrachtsdocument VVE-PO’ wordt voor iedere peuter die vanuit een vve-
gesubsidieerde groep naar de basisschool gaat, bij de overdracht gebruikt. Indien de
peuter zorg behoeft, is er altijd sprake van een mondeling (persoonlijk of telefonisch)
overdracht van kindgegevens, voor zover de basisschool daaraan meewerkt.
(Kwaliteitseis 17, verwijzing kwaliteitskader) )

Conclusie: goed
Toelichting op de twee bovenstaande kwaliteitseisen:

Er is sprake van een volledige samenwerking op meerdere gebieden tussen VVE en PO,
zoals samen het inhoudelijk voorbereiden en vormgeven van thema’s.
Er is sprake van een doorgaande leerlijn. Kinderen mogen een aantal dagdelen wennen bij
de kleuters en er vindt een warme overdracht plaats. Bij zorgkinderen vindt er een warme
overdracht plaats met ouders. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het
overdrachtsdocument VVE-PO. Ongeveer 90 % van de peuters stromen door binnen RK de
Regenboog.

Een ambitie voor deze locatie is het kritisch kijken hoe de intake verloopt en met welke
informatie de kinderen binnenkomen van andere organisaties, in overleg met PPO en het
samenwerkingsverband.
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d. Ouderbetrokkenheid

De locatieverantwoordelijke heeft, 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.

(Kwaliteitseis 4, verwijzing kwaliteitskader)

Toelichting:
Er is een actueel ouderbeleidsplan dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Er is een medewerker
ouderbetrokkenheid aangenomen met de opdracht het educatief partnerschap van de ouders
van de peutergroep vorm te gaan geven. Doel is om de ouders nog meer te betrekken als
educatief partner.

Bij zorgen over een kind kan er een huisbezoek afgelegd worden om meer zicht te krijgen op
de thuissituatie.

Ouders worden betrokken door onder meer een app, inloopochtenden, thema-ochtenden
vanuit CJG en diverse ouder-kindactiviteiten. Ook zijn er thema-tasjes voor thuis ontwikkeld.
De ouders worden als betrokken ervaren. De inzet van de medewerker ouderbetrokkenheid
kan dit aspect nog verder verdiepen de komende periode.

Tip: Meer transparantie en duidelijkheid naar ouders toe ten aanzien van de huisvesting van
deze locatie.

Conclusie: Goed

e. Ontwikkeling, begeleiding en zorg en externe zorg

Elke voorschoolse 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.

(Kwaliteitseis 6, verwijzing kwaliteitskader)

Toelichting:
Er is een schoolmaatschappelijk werkster werkzaam.

De drempel voor ouders haar te benaderen is hierdoor laag. Er vinden groeps- en
leerlingbesprekingen plaats met de intern begeleider van de basisschool.

Ambitie is het versterken van de zichtbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkster op de
groep van de Hoensbroeksingel, bijvoorbeeld aanwezig zijn bij inloopochtenden.

Er zijn korte lijnen met PPO Rotterdam vanaf 3,5 jaar.

De ontwikkeling, begeleiding en (externe) zorg is gelijk met de basisschool. Hierdoor is er
sprake van continuïteit voor ouder, kind en personeel.
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Conclusie: Goed

Opmerkingen toezichthouder:
Geen.

Opmerkingen locatiemanager:
Het onderzoek is als prettig ervaren.


