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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 in 2016 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 

2016. De toezichthouder beoordeelt de voorwaarden volgens de volgende waarderingen: 
 onv = onvoldoende 
 vold = voldoende 
 nb = niet beoordeeld 

 
De toezichthouder zal een beschrijving van de context geven indien niet wordt voldaan aan de 
keuringseisen of als de keuringseisen niet beoordeeld kunnen worden. 
 
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 <naam>. Binnen de 
jaarlijkse inspectie 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 valt onder Stichting Noach, een kleinschalige kinderopvangorganisatie. Deze 
organisatie heeft één locatie voor dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Sinds 01-09-2013 is deze locatie geregistreerd voor het bieden van voorschoolse educatie. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat deze locatie geregistreerd voor 
maximaal 67 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

verdeeld over 7 ontwikkelingsgroepen, waarvan momenteel 1 groep niet in bedrijf is.  
 
Sinds 01-09-2013 staat deze locatie geregistreerd als VVE-locatie. De keuringseisen voorschoolse 
educatie gelden voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Er wordt voorschoolse educatie geboden aan 

kinderen vanaf 2,5 jaar in twee dreumesgroepen (Duifjes en Vlindertjes) en twee peutergroepen 
(Kevertjes en Krekeltjes). Het onderzoek van de keuringseisen heeft zich derhalve alleen gericht op 

de laatstgenoemde  groepen. 
  
Binnen de gemeente Maastricht is in gezamenlijk overleg binnen de Implementatiewerkgroep IKC-
VVE een format ontwikkeld voor het Pedagogisch Educatief Raamplan. Kinderopvang Noach heeft 
een eigen Pedagogisch Educatief Raamplan opgesteld. 
 
Kinderdagopvang Noach heeft een primaire relatie met basisschool Bernard Lievegoedschool. Een 

primaire relatie is een koppel van basisschool met voorschool. Een groot deel van de kinderen 
binnen de voorschool stroomt door naar de basisschool binnen het koppel.  
Ongeveer de helft van de kinderen binnen de voorschool stroomt door naar de Bernard 
Lievegoedschool. De andere kinderen stromen door naar diverse andere basisscholen, onder 
andere OBS De Binnenstad en basisschool St. Pieter. 
Kinderdagopvang Noach heeft geen secundaire relatie met enige andere basisschool. 
 

Het kinderdagverblijf werkt met de VVE methode Speelplezier Antroversie. Er wordt gewerkt aan 

de hand van thema’s. Tijdens de inspectie was het thema 'Herfsttijd'. 
 
 
Bevindingen van het huidige onderzoek: 
 

Kinderdagverblijf Kinderopvang Noach voldoet grotendeels aan de keuringseisen voor voorschoolse 
instellingen die door de gemeente Maastricht in 2016 zijn gesteld.  
 
 
Reactie op zienswijze van houder 
De aangeleverde zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het rapport. De toezichthouder heeft 
kennisgenomen van de informatie en beschouwt dit als een aanvulling op het rapport.  
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Observaties en bevindingen per inspectie-item 

 

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

Eis 1 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

De beoordeling van de voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen wordt 
weergegeven in een rapport van het jaarlijks onderzoek d.d. 20-11-2017. Dit rapport wordt openbaar 
gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 

Kinderopvang Noach voldoet niet aan de volgende voorwaarden van de Wet Kinderopvang en/of 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie: 

 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie 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. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

 Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren 
tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie)  
 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold 

1. De voorschoolse instelling voldoet aan de wettelijke vereisten 
opgenomen in: 
 de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’  

 het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’  
 het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en  
 de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ 1 

 
onv 

 
Bronnen: 

 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
 Rapport inspectie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 

 

 

  

                                                 

1
 De bevindingen worden weergegeven in het GGD inspectierapport op de Wet Kinderopvang (WKO). Dit rapport wordt 

openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  
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Opvang in groepen 

Eis 2 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

De opvang vindt plaats in vier stamgroepen met voorschoolse educatie. De indeling is als volgt: 
 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal 
kinderen 

Aantal kinderen met 
VVE-geïndiceerde 

ondersteuningsbehoefte 

Duifjes dreumes 
 van ± 1½ tot ± 3 jr 

16 0 

Vlindertjes dreumes 
 van ± 1½ tot ± 3 jr 

16 0 

Kevertjes peuter 
 vanaf ± 3 jr 

16 0 

Krekeltjes 
 

peuter 
 vanaf ± 3 jr 

16 0 

 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld in het rapport van de inspectie volgens de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Er zijn geen gesplitste verticale stamgroepen ten behoeve van de 
peuteropvang.  
 
Het kinderdagverblijf is alle werkdagen 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. 
 
Twee kinderen zonder VVE-geïndiceerde ondersteuningsbehoefte komen naar wens van de ouders slechts 
één dagdeel per week naar de opvang. De overige kinderen komen minstens twee dagdelen per week 
naar de opvang. Er worden geen kinderen met VVE-geïndiceerde ondersteuningsbehoefte opgevangen. 
 
Uit de jaarplanning vanaf week 36 van 2017 tot en met week 35 van 2018 blijkt dat het VVE-programma 

‘Speelplezier’ alle weken van het jaar volgens thema’s wordt 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. De houder geeft aan dat alle kinderen alle activiteiten van voorschoolse educatie meedoen. 

 
Uit interview van de beroepskrachten blijkt dat in de praktijk de integratie wordt bevorderd middels 
onder andere: 

 opvang van kinderen met en zonder VVE-geïndiceerde ondersteuningsbehoefte in dezelfde groep 
 activiteitengroepjes met kinderen met en zonder VVE-geïndiceerde ondersteuningsbehoefte 
 gezamenlijk buitenspelen 

Kinderen van gelijk niveau worden soms in een groepje ingedeeld, zodat herhaling of verrijking mogelijk 

is. Daarnaast worden kinderen van verschillende niveaus in een groepje ingedeeld om van elkaar te 
leren. 
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Voorwaarden Beoordeling 

onv/vold/ nb 

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.  

 
nb 

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

 
vold 

4. Het VVE-programma ‘Speelplezier’ wordt minimaal 40 weken per schooljaar 
uitgevoerd.  

vold 

5. Integratie wordt vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan  

(doel moet zijn dat kinderen met en zonder indicatie gezamenlijk leren en 
spelen in een groep). 

 

vold 

6. Integratie wordt planmatig en qua dagindeling en werkwijze bevorderd. vold 

 

Bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. P. Weeda en mw. C. Hofman) 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Presentielijsten 
 Werkrooster 
 Pedagogisch beleidsplan versie maart 2017 
 Pedagogisch Educatief Raamplan versie juni 2017 
 Jaarplanning 2017-2018; vve ochtendverhalen 
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Kwaliteit taalvaardigheid beroepskrachten 

Eis 3 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

De taalcertificaten van 20 beroepskrachten zijn beoordeeld.  
 

Hieruit blijkt voor de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen: 
 17 (85 %) beroepskrachten beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F  
 1 (5 %) beroepskracht beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid; Deze beroepskracht zal binnenkort een toets afleggen voor het niveau van Lezen. 
 2 (10 %) beroepskrachten zijn in opleiding voor het certificaat Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen 
 
Hieruit blijkt voor het onderdeel Schrijven: 

 16 (80 %) beroepskrachten beheersen aantoonbaar ten minste niveau 2F 
 4 (20 %) beroepskrachten kunnen geen certificaat overleggen waaruit blijkt dat ze minstens 

niveau 2F beheersen  
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/nb 

1. Van de binnen de voorschoolse instelling (LRKP-registratie) op de 
peuteropvang (zie punt 2) werkzame vaste pedagogisch medewerkers en 
eventuele structurele invalkrachten, beschikt per 01-03-2016 tenminste 75% 
aantoonbaar (certificaat/aantekening diploma) over de taalniveaus 3F 
(mondelinge- en leesvaardigheid).  
In 2017 staat de norm op 90% per locatie.  

 
onv 

2. Van de binnen de voorschoolse instelling (LRKP-registratie) op de 
peuteropvang (zie punt 2) werkzame vaste pedagogisch medewerkers en 
eventuele structurele invalkrachten, beschikt per 01-03-2016 tenminste 75% 
aantoonbaar (certificaat/aantekening diploma) over de taalniveau 2F 
(schrijfvaardigheid).  
In 2017 staat de norm op 90% per locatie. 

 
onv 

 

Bronnen: 

 Certificaten taaltoets 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. P. Weeda en mw. C. Hofman) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
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Samenwerking basisschool; doorgaande lijn 

Eis 4 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

Kinderdagopvang Noach heeft een primaire relatie met basisschool Bernard Lievegoedschool.  
De andere kinderen stromen door naar diverse andere basisscholen, onder andere OBS De Binnenstad en 

basisschool St. Pieter. 
Kinderdagopvang Noach heeft geen secundaire relatie met enige andere basisschool. 
 
Uit interview van de houder en locatieverantwoordelijke blijkt dat in de praktijk voor de samenwerking 
onder andere het volgende wordt gedaan: 

 regelmatig overleg tussen de pedagogisch beleidsmedewerker van Noach en de intern 
begeleider van de Bernard Lievegoedschool 

 afspraken over de doorgaande lijn en de overdracht van de kinderopvang naar de 
basisschool 

 gezamenlijke informatieavonden  voor ouders 
 
Kinderopvang Noach heeft een primaire relatie met de Bernard Lievegoedschool. Volgens de houder van 

de kinderopvang heeft de basisschool geen interesse in een gezamenlijk Pedagogisch Educatief Raamplan 

en de vorming van een Integraal Kindcentrum. De houder heeft een eigen Pedagogisch Educatief 
Raamplan opgesteld. Hierin wordt de gezamenlijke visie van de Noach en de Bernard Lievegoedschool 
verwoord en de doorgaande lijn en overdracht. 
  
De afspraken over meerjaren-samenwerking zijn niet vastgelegd in het Pedagogisch Educatief Raamplan. 
Hierin zijn onvoldoende de pedagogische uitgangspunten en ontwikkelingen verwoord en is onvoldoende 
aangegeven op welke wijze de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Voor het actuele schooljaar is geen 

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 over meerjaren-samenwerking zijn vastgelegd in een actueel 
‘Pedagogisch Educatief Raamplan’.2 

onv 

3. Het ‘Pedagogisch Educatief Raamplan’ bevat voor het actuele schooljaar 
geldende op het VVE-toezichtskader van de onderwijsinspectie gebaseerde 
(verbeter)afspraken over:  

A. Condities (o.a. GGD inspecties, groepsgrootte, opleidingsplan) 
B. Ouders (o.a. gericht ouderbeleid)  
C. Kwaliteit van de uitvoering van VVE (programma, pedagogisch klimaat, 
educatief handelen)  
D. Ontwikkeling begeleiding en zorg. Ontwikkelings- en opbrengstgericht 
werken.  

E. Kwaliteitszorg (voor- en vroegschool)  
F. VVE-advies, doorgaande lijn, bevorderen integratie. 

 
onv 

 
Bronnen: 

 Pedagogisch Educatief Raamplan versie juni 2017 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. P. Weeda en mw. C. Hofman) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 
 

                                                 

2
 Ook kinderopvanglocaties op afstand kunnen een samenwerking met een IKC of IKC in wording hebben. Hun 

afspraken zijn eveneens opgenomen in het ‘Pedagogisch Educatief Raamplan’. 
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Verbeterplan n.a.v. VVE-monitor 

Eis 5 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 
In overleg met de gemeente wordt deze eis in 2017 niet meer door de GGD beoordeeld. 

  

Voorwaarde Beoordeling 

 

1. De voorschoolse instelling verstrekt jaarlijks alle voor de gemeentelijke VVE-

monitor vereiste gegevens en verwerkt de locatiespecifieke uitkomsten van 
de VVE-monitor vervolgens in de onder eis 4 genoemde verbeterafspraken.  

nb 

 
 
 

Scholing VVE vaste pedagogisch medewerkers 

Eis 6 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 
De vaste medewerkers zijn allen in het bezit van of in opleiding voor het volledige certificaat 
‘Speelplezier’. Eén medewerker zal spoedig starten met de opleiding. 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/nb 

1. Vaste medewerkers zijn geschoold of zijn in opleiding voor het volledige 
certificaat van de methodiek ‘Speelplezier’.  
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’.  
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.  

 
vold 

 

Bronnen: 
 Certificaten Speelplezier 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. P. Weeda en mw. C. Hofman) 
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Randvoorwaarden voorbereidings- en evaluatietijd 

Eis 7 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

De houder heeft schriftelijk vastgelegd hoe pedagogisch medewerkers dienen om te gaan met de 
voorbereidings- en evaluatietijd, oudercontactmomenten en overlegmomenten binnen het IKC. 

 
De houder heeft in een document vastgelegd dat de beroepskrachten wekelijks 2 uur en 30 minuten 
extra tijd krijgen voor de uitvoer van het volgende: 

 Het kindvolgsysteem 
 De afronding van Kijkwijzers en de bijbehorende vaste oudercontacten 
 Voorbereiding en uitvoering dagelijkse ochtendspel 

 

Daarnaast is aangegeven hoe men planmatig werkt voor het verbeteren van de pedagogisch didactische 
aanpak gericht handelen. 
 

 

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-Do-
Check-Act) op het verbeteren van de pedagogisch didactische aanpak gericht 

handelen. 

 
vold 

 
Bronnen: 

 Keuringseisen, eis 7 Randvoorwaarden voorbereidings- en evaluatietijd, aangeleverd 23-11-2017 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. P. Weeda en mw. C. Hofman) 
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Kindvolgsysteem 

Eis 8 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 
Kinderdagverblijf Noach hanteert als kindvolgsysteem een naar de eigen visie opgestelde Kijkwijzer. 
Het Noach Kindvolgsysteem bestaat uit drie Kijkwijzers (Baby, Dreumes en Peuter) en de  
bijbehorende Toetsingskaders. 
Kijkwijzers en Toetsingskaders zijn speciaal voor Noach ontwikkeld vanuit de 
antroposofisch pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 

Voor de afstemming met de kernpartners wordt het gemeentelijk overdrachtsformulier gebruikt. 
Voor elk kind is de mogelijkheid voor een warme overdracht met de Bernard Lievegoedschool. 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. Daarbij 
worden de gegevens uit de Kijkwijzers ook meegenomen. 
 
Voor de overdracht naar andere basisscholen wordt een wijze gekozen die past bij ouder(s), 

basisschool en Noach. Het overdrachtsformulier wordt ook voor deze kinderen ingevuld. 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/nb 

1. De voorschoolse instelling hanteert een kindvolgsysteem en stemt de 
resultaten af met haar kernpartner(s).3 

vold 

 

Bronnen: 

 Kijkwijzer Noach 
 Gemeentelijk overdrachtsformulier 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. P. Weeda en mw. C. Hofman) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 
 

Toetsing 

Eis 9 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

In overleg met de gemeente wordt deze eis in 2017 niet meer door de GGD beoordeeld. 

 

Voorwaarde Beoordeling 
 

1. Vooralsnog wordt toetsing na overname van een peuterspeelzaal waar op dat 
moment een peutertoets wordt afgenomen voortgezet.  

 
De gemeente Maastricht volgt de PO-tafel Zuid-Limburg, die een uitspraak 
zal doen over welke informatie vanuit de voorschoolse voorzieningen nodig is 
om kinderen in de doorgaande lijn langdurig te kunnen volgen en op een 
goede manier over te dragen aan een basisschool. Afspraken worden 
opgenomen in de Onderwijsmonitor van de UM, onderdeel van de Educatieve 
Agenda Limburg.  

nb 

 
  

                                                 

3
 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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Gegevens voorziening 

Naam voorziening : Kinderopvang Noach  
Website : http://www.noachkinderopvang.nl  
Aantal kindplaatsen : 67  
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja  

 
Naam houder : Stichting Noach  

Adres houder : Keersboomgaard 25  
Postcode en plaats : 6227EX Maastricht  
Website : http://noachkinderopvang.nl  
KvK nummer : 14068746  
Aansluiting geschillencommissie : Ja  

 
 

Gegevens toezicht 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400 AA  Heerlen 
Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Oude Alink 

 
 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maastricht 
Adres : Postbus 1992 

Postcode en plaats : 6201BZ MAASTRICHT 
 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2017 
Zienswijze houder : 21-12-2017 

Vaststelling inspectierapport : 21-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze houder kindercentrum 

21-12-2017 

 

Dit is de reactie van Noach Kinderopvang op de inhoud van het inspectierapport dat wij op 15 

december  2017 hebben ontvangen en betrekking heeft op het inspectiebezoek dat geweest is op 

20-11-2017 in het kader van het jaarlijks onderzoek en de keuringseisen voorschoolse 

instellingen. 

 

 

Zienswijze jaarlijks onderzoek 

Als eerste reageren wij op de conclusie die getrokken wordt bij de getoetste voorwaarden op het 

gebied van Vroeg-Voorschoolse Educatie uit het jaarlijks onderzoek.  

 

Het gaat om de eisen die op het gebied van taalvaardigheid (mondeling en lezen) gesteld worden. 

Daaruit bleek dat 1 beroepskracht alleen aantoonbaar ten minste 3F niveau beheerst wat betreft 

mondeling taalvaardigheid.  

Het niveau 3F van lezen kon nog niet aangetoond worden. 

2 beroepskrachten zijn in opleiding voor het certificaat mondeling en lezen, 3F 

 

Ons verweer daarop is als volgt: 

Bij alle beroepskrachten die nog het mondeling moesten behalen, waaronder de genoemde 2, 

werd het mondeling afgenomen op 16 november 2017. De externe partij, BCO, heeft ons per 

direct laten weten dat iedereen geslaagd was. Zij reiken de volledige certificaten gewoonlijk uit na 

de uitslag van de Lezen toets.  

Wij hebben BCO gevraagd om toch tussentijds deelcertificaten voor het mondeling van alle 

beroepskrachten aan ons zsm te sturen. 

De lezen toets stond al geruime tijd, sinds oktober gepland voor 9 december 2017.  Wij zijn 

afhankelijk van de externe partij die enkele toetsmomenten per jaar inplant voor medewerkers in 

de gehele regio. Ieder medewerker die bij ons in dienst komt, wordt verplicht deel te nemen aan 

het eerstvolgende toetsmoment.  

Alle 3 de beroepskrachten werden dus getoetst op 9 december. Voor het krijgen van de uitslag 

van de toets staat 6 weken. Uiterlijk 20 januari verwachten wij de resultaten. 

 

Samenvattend betekent het dus dat alle beroepskrachten niveau 3F behaald hadden voor het 

mondeling, maar dat wij dit niet konden aantonen vanwege de nog te ontvangen certificaten. 

Daarnaast dat we voor de beroepskrachten die het lezen nog moeten behalen, wij de resultaten 

per 20 januari kunnen aantonen. 
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Zienswijze keuringseisen 

Vervolgens reageren wij op de conclusies uit het rapport dat mbt de keuringseisen voorschoolse 

instellingen. 

 

Wij reageren hiermee op de beoordelingen gegeven bij de eisen 3 en 4. Onze reactie op eis 1 is te 

lezen in onze zienswijze wb het jaarlijks onderzoek (zie bovenstaand). 

 

Re eis 3: 

Voor het onderdeel mondeling en lezen verwijzen we naar onze zienswijze op de conclusie uit het 

jaarlijks onderzoek. 

Voor het onderdeel schrijven: 

Per 1 augustus 2017 wordt er geen wettelijke minimuneis gesteld aan het taalniveau voor 

schrijven. 

Per 1-1-2018 vervalt de eis ook uit de keuringseisen voorschoolse instellingen. 

Het leek ons niet noodzakelijk de 4 beroepskrachten alsnog te laten toetsen op dit onderdeel. 

 

Re: eis 4 (doorgaande lijn) 

 

Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat wij niet voldoen aan een deel van de voorwaarden zoals 

die zijn vastgesteld t.a.v. het Pedagogisch Educatief Raamplan. Dat is onvermijdelijk het geval 

omdat het hier voor Noach gaat om een primaire relatie met de Bernard Lievegoed School (meer 

dan de helft van de Noachkinderen stroomt door naar de BLS) die echter zelf geen vroegschool is, 

niet werkt met een VVE programma en die tot nu toe heeft duidelijk gemaakt ook geen plannen te 

hebben dat in de zeer nabije toekomst wel te willen realiseren.  

De school heeft ons (en voor zover wij hebben begrepen ook de Gemeente Maastricht) laten 

weten dus ook geen tijd en aandacht te zullen stoppen in overleg in het kader van VVE of het PER. 

 

Wij zagen in deze omstandigheden geen andere optie dan zoveel mogelijk eisen die aan dit 

Raamplan worden gesteld eenzijdig op te lossen (zie ons desbetreffende toelichtende beleidsstuk).  

Daarbij zijn enkele uitgangspunten van belang: 

 De vrije Bernard Lievegoed School kent dezelfde  pedagogisch/educatieve 
uitgangspunten als Noach. Oftewel, aan bijvoorbeeld de pedagogisch/educatieve 
basisvoorwaarden voor een PER is in een samenwerking tussen Noach en een vrije 
school per definitie reeds voldaan. Dit zal duidelijk worden uit de diverse pedagogische 
beleids- en leerplannen van zowel de BLS als Noach.  

 Ouders zullen op grond hiervan ook het ouderbeleid herkennen, dat bij beide partners 
gericht is op hetzelfde soort activiteiten, aanbod van verdiepende lezingen en 
workshops, gezamenlijke feesten etc. Vooral de kwaliteit van de omgeving van zowel de 

BLS als Noach is herkenbaar voor iedere ouder die ervoor kiest binnen de ‘doorgaande 
lijn’ te blijven. Dit is het onderdeel waar waarschijnlijk het meest eenvoudig kan worden 
voldaan aan de gestelde eisen – voor zover dat van de BLS niet te veel tijd gaat vergen. 

 Reeds ruim een jaar is er sprake van een intensieve doorgaande lijn van Noachkinderen 

door middel van (warme) overdrachten op grond van het Noach Kindvolgsysteem en een 
voor ieder kind vanaf de babytijd samengestelde kindmap waarin naast de aangekruiste 
Kijkwijzer ook meer persoonlijke ontwikkelingsbijzonderheden van het kind worden 
bijgehouden. Dit wordt door de BLS als zeer positief ervaren. 
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Plannen in het kader van PER voor 2018 

Noach heeft in november jl. opnieuw contact gezocht met de (tijdelijk vervangende) IB’er van de 

BLS. Dat was een open en plezierig gesprek. De samenwerking zoals die nu vanuit Noach vorm 

heeft gekregen wordt ook door de partner als positief omschreven. Noach wil hierop de komende 

maanden voortbouwen. We zullen vanaf januari voorstellen doen aan de BLS voor een PER dat 

zoveel mogelijk voldoet aan de hierop van toepassing zijnde regels (format).  

 

Zolang de BLS geen VVE-school is zullen er echter beperkende omstandigheden blijven gelden in 

de opzet van het PER. Wij kunnen niet anders – en zullen ook niet anders doen – dan de kiemende 

mogelijkheden om tot pedagogisch educatieve samenwerking te komen behoedzaam te verzorgen 

en te versterken. 

 

Secundaire relaties 

De laatste maanden zien wij een trend dat het percentage kinderen dat  doorstroomt naar de BLS 

verder toeneemt. Zoals duidelijk mag zijn, gaat een deel van de Noachkinderen echter naar 

andere Maastrichtse basisscholen. Het gaat hier op dit moment met name om Basisschool Sint 

Pieter, OBS de Binnenstad en de Nutsschool. Ook daarmee zijn goede afspraken over overdracht 

van kindjes en de (inhoud van) de kindmappen inclusief Kindvolgsysteem (Kijkwijzers). 

 

PW 

 

 


