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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 
 rv = ruim 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 Kinderopvang Noach. 
Binnen de jaarlijkse inspectie volgens de Wet Kinderopvang worden de basisvoorwaarden 
beoordeeld. De aanvullende keuringseisen voor VVE (=voor- en vroegschoolse educatie) 
worden dit kalenderjaar voor de eerste keer 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. 
 
Uit observatie en interview met de houder, de dagelijkse leiding en de aanwezige pedagogisch 

medewerkers op de locatie is gebleken dat een werkwijze wordt gehanteerd die in de praktijk 
grotendeels voldoet aan de keuringseisen voor voorschoolse instellingen.  
 
Kinderdagverblijf Kinderopvang Noach heeft een nauwe samenwerking met de Bernard 

Lievegoedschool. Ongeveer de helft van de kinderen binnen de voorschool stroomt door naar 
deze basisschool. De andere helft stroomt door naar onder andere OBS De Binnenstad, 

basisschool St. Pieter en OBS De Perroen. 
 
Het kinderdagverblijf werkt met de VVE methode Speelplezier Antroversie. Er wordt gewerkt 
aan de hand van thema’s. Thema’s hebben een nummer en zijn ingedeeld in weekblokken met 
de titel van het ochtendverhaal. Tijdens de inspectie werd gewerkt met thema 8 
ochtendverhaal ‘Marijke ziet een vlinder.’  
 

Binnen kinderopvangorganisatie Noach wordt volop gewerkt om te  voldoen aan de keuringseisen 
voorschoolse instellingen. In dit kader is men onder andere bezig met het ontwikkelen van beleid 
rondom de voorschoolse educatie, de samenwerking met het basisonderwijs en het ontwikkelen 
van een Pedagogisch Educatief Raamplan. 
 
 
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.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat deze locatie nog een beperkt aantal tekortkomingen wat betreft 
de keuringseisen voorschoolse instellingen kent. 
 

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 de jaarlijkse inspectie d.d. 25-07-2016. 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 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)  
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet 
ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder 
dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 
 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 

gebruik ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 
 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 
 De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Voorwaarde Beoordeling 

onv/vold/nb 

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 zes ontwikkelingsgroepen. De indeling is als volgt (citaat Welkomstbrief 
voor ouders): 
 
 In het Babyhuis (Bijtjes en Hommeltjes ) worden maximaal 9 baby’s per groep verzorgd door 

twee vaste babygroepleidsters, in veel gevallen ondersteund door een groepshulp en/of stagiaire 
en/of vrijwilligster. Zodra een baby stevig op zijn beentjes staat en los de eerste stapjes zet, is 
hij/zij klaar voor de overstap naar een van de dreumesgroepen. 

 In de dreumesgroepen kunnen maximaal 16 (bij Duifjes Vlindertjes) en 10 kinderen (bij 
Roodborstjes) worden geplaatst. In de praktijk gaan wij echter uit van een gemiddelde van 11 
respectievelijk 6 kinderen, voor het overgrote deel in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar. Het is echter 
altijd mogelijk om een kind eerder in een dreumesgroep te plaatsen of daar langer te laten blijven 
als zijn/haar ontwikkeling daar aanleiding toe geeft. Het aantal pedagogisch medewerkers per 
groep is afhankelijk van de samenstelling maar voldoet altijd minimaal aan het wettelijk 

voorgeschreven aantal. Dat betekent dat er gemiddeld op een groep van 11 dreumesen 2 

pedagogisch medewerkers zijn die veelal nog terzijde worden gestaan door een stagiaire en/of 
een groepshulp. 

 Bij de Kevertjes worden maximaal 16 kinderen vanaf circa 3 jaar tot de leerplichtige leeftijd 
opgevangen door twee Kevertjesleidsters. Vanuit de Kevertjes groeien de peuters toe naar de 
overstap naar de basisschool. 

  

Op deze locatie worden twee kinderen met een VVE-indicatie opgevangen. 
 
De beroepskracht-kindratio is beoordeeld in het rapport van de inspectie volgens de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Op deze locatie zijn geen gesplitste verticale 
stamgroepen ten behoeve van de peuteropvang.  
 
Het kinderdagverblijf is 7 dagdelen geopend. Alle dagdelen wordt voorschoolse educatie geboden. 

Niet alle groepen zijn alle dagdelen open. 
 
Groepen per dagdeel: 
 

groep ma-

och 

ma- 

mi 

di- 

och 

di- 

mi 

woe-

och 

woe- 

mi 

do- 

och 

do- 

mi 

vrij-

och 

vrij- 

mi 

Bijtjes 
(Babyhuis) 

x x x x x x x x x x 

Hommeltjes 
(Babyhuis) 

   x   x x   

Duifjes x x x x x x x x x x 

Vlindertjes x x x x x x x x x x 

Roodborstjes x x x x   x x   

Kevertjes x x x x x x x x x x 

 
Elke groep bestaat uit kinderen met en zonder VVE-indicatie (uitgezonderd de groepen van het 
Babyhuis). Gedurende de openingstijden van die groepen wordt voorschoolse educatie middels 

het programma Speelplezier Antroversie aangeboden.  
 
Alle kinderen komen minimaal 2 dagdelen naar de kinderopvang. Een dagdeel duurt 5 uur. De 
twee kinderen met een VVE-indicatie komen respectievelijk 2 en 4 dagdelen, waardoor ze 

voldoende aanbod van voorschoolse educatie krijgen geboden. 
 
Uit de jaarplanning blijkt dat het VVE-programma ‘Speelplezier’ het hele jaar wordt uitgevoerd. 

Men werkt gedurende het jaar ‘week 34-2015 tot week 34-2016’ met acht verschillende thema’s.  
 
Kinderen met en zonder VVE-indicatie moeten gezamenlijk kunnen leren en spelen in een groep. 
De werkwijze omtrent integratie van wel en niet geïndiceerde kinderen is in duidelijke en 
observeerbare termen vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. 
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Uit observatie en interview van de pedagogisch medewerkers blijkt dat in de praktijk de integratie 
wordt bevorderd middels onder andere: 

 opvang van wel en niet geïndiceerde kinderen in dezelfde groep 
 activiteitengroepjes met kinderen die wel en niet geïndiceerd zijn 
 gezamenlijk buitenspelen 

 
 

Voorwaarden Beoordeling 
onv/vold/rv/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, mw. P. Weeda 
 Interview dagelijkse leiding, mw. C. Hofman 
 Interview aanwezige beroepskrachten 

 Presentielijsten 
 Werkrooster 
 Pedagogisch beleidsplan, versie aug 2015 
 Pedagogisch werkplan (Handleiding werken bij Noach algemeen, versie aug 2015) 
 Welkomstbrief voor ouders, versie 10-08-2016 
 Planning thema’s Speelplezier Antroversie 2015-2016 
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Kwaliteit taalvaardigheid beroepskrachten 

Eis 3 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

Van de 18 vaste beroepskrachten, werkzaam op kinderdagverblijf Kinderopvang Noach, zijn 17 
beroepskrachten in het bezit van de vereiste certificaten taalvaardigheid. De houder heeft 

aangegeven dat een beroepskracht, die sinds kort in dienst is, zo spoedig mogelijk de toets zal 
afleggen. 
 
Bij Kinderopvang Noach beschikt 94% van de vaste pedagogische medewerkers over de vereiste 
taalniveaus. 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/rv/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) 
en 2F (schrijfvaardigheid).  
In 2017 staat de norm op 90% per locatie.  

vold 

 

Bronnen: 
 Certificaten taaltoets 
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Samenwerking basisschool; doorgaande lijn 

Eis 4 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

Kinderdagverblijf Kinderopvang Noach heeft een nauwe samenwerking met de Bernard 
Lievegoedschool. 

 
Uit observatie en interview van de pedagogisch medewerkers blijkt dat in de praktijk voor de 
samenwerking onder andere het volgende wordt gedaan: 

 regelmatig overleg met de IB-er VVE van de Bernard Lievegoedschool 
 als een kind naar een andere basisschool gaat, dan is contact met de betreffende school 
 afspraken over de overdracht van kinderen met zorg; warme overdracht 

 

De samenwerking kan geïntensiveerd worden door bijvoorbeeld afspraken te maken op 
pedagogisch en organisatorisch gebied, thema’s op elkaar af te stemmen, gezamenlijke 
activiteiten organiseren of bij elkaar meekijken. Op dit moment worden vooral afspraken gemaakt 
over de overdracht naar de basisschool. 

 
De afspraken over meerjaren-samenwerking zijn (nog) niet vastgelegd in een Pedagogisch 
Educatief Raamplan. Hierin zouden de pedagogische uitgangspunten en ontwikkelingen moeten 

worden verwoord en aangegeven hoe de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Voor het actuele 
schooljaar is door kinderopvang Noach een eenzijdig plan opgesteld met (verbeter)afspraken. 
Hierin komen wel de afspraken met de Bernard Lievegoedschool naar voren.  

 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/rv/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: 

 Observatie van de praktijk 
 Interview houder, mw. P. Weeda 

 Interview dagelijkse leiding, mw. C. Hofman 
 Interview aanwezige beroepskrachten 

 Doorgaande lijn in het kader van VVE, evaluatie 2015, actieplan 2016, versie maart 2016 
  

                                                 

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 

 
Kinderopvang Noach heeft tijdig alle voor de gemeentelijke VVE-monitor vereiste gegevens verstrekt. 
De locatiespecifieke uitkomsten van de VVE-monitor zijn verwerkt in verbeterafspraken die zijn 
vastgelegd. Deze verbeterafspraken dienen te zijner tijd onderdeel te zijn van het Pedagogisch 
Educatief Raamplan. 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/rv/nb 

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.  

vold 

 
Bronnen: 

 Interview houder, mw. P. Weeda 
 Interview dagelijkse leiding, mw. C. Hofman 
 Doorgaande lijn in het kader van VVE, evaluatie 2015, actieplan 2016, versie maart 2016 

 
 

 
 
 
 

Scholing VVE vaste pedagogisch medewerkers 

Eis 6 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 
Op deze locatie werken 18 vaste beroepskrachten. 
De vaste medewerkers hebben een volledig certificaat van ‘Speelplezier’ of zijn gestart met de 
opleiding. 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/rv/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: 
 Interview houder, mw. P. Weeda 
 Interview dagelijkse leiding, mw. C. Hofman 
 Interview aanwezige beroepskrachten 
 Certificaten Speelplezier 



Definitief rapport Kinderopvang Noach (KDV)  Pagina 12 van 19 
Onderzoek keuringseisen van voorschoolse instellingen 25-07-2016 
 

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. 

 
In het document is niet vastgelegd hoe men planmatig werkt volgens Plan-Do-Check-Act om de 
pedagogisch didactische aanpak gericht te verbeteren. 
 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/rv/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. 

onv 

 
Bronnen: 

 Interview houder, mw. P. Weeda 
 Interview dagelijkse leiding, mw. C. Hofman 
 Document extra uren VVE, versie aug 2016 

 
 
 
 

 
  



Definitief rapport Kinderopvang Noach (KDV)  Pagina 13 van 19 
Onderzoek keuringseisen van voorschoolse instellingen 25-07-2016 
 

Kindvolgsysteem 

Eis 8 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 
Kinderdagverblijf Kinderopvang Noach hanteert een door de eigen organisatie ontwikkeld 
kindvolgsysteem. Momenteel is men bezig met het ontwikkelen van een Kijkwijzer gebaseerd op 
hun visie. Hierin is aandacht voor het beschrijven van de ontwikkeling en het markeren van 
mijlpalen in de fysieke, sociaal-emotionele, taal- en spelontwikkeling. 
 
Voor de afstemming met de kernpartners wordt de kindmap van het kind gebruikt. Voor elk kind 

is een warme overdracht. Dat wil zeggen dat van elk kind een kindmap wordt overgedragen aan 
de Bernard Lievegoedschool en het kind wordt besproken in een persoonlijk gesprek met ouders 
en basisschool.  
 
Naar andere basisscholen kan op verzoek van de school en/of de ouders ook de kindmap worden 
gestuurd en/of het gemeentelijk overdrachtsformulier worden ingevuld en besproken. 
 

 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/rv/nb 

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

vold 

 

Bronnen: 
 Kindmap per kind 

 Gemeentelijk overdrachtsformulier 
 Interview houder, mw. P. Weeda 
 Interview dagelijkse leiding, mw. C. Hofman 
 Doorgaande lijn in het kader van VVE, evaluatie 2015, actieplan 2016, versie maart 2016 

 
 
 
 

Toetsing 

Eis 9 Keuringseisen voor voorschoolse instellingen in de gemeente Maastricht 

 

Kinderdagverblijf Kinderopvang Noach gebruikt geen Cito-peutertoets. 
Deze locatie is geen voormalige peuterspeelzaal. 

 
 

Voorwaarde Beoordeling 
onv/vold/nb 

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 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Kinderopvang Noach 
Website : http://www.Kinderopvang Noachkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 67 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Noach 
Adres houder : Keersboomgaard 25 
Postcode en plaats : 6227EX MAASTRICHT 
Website : http://Kinderopvang Noachkinderopvang.nl 
KvK nummer : 14068746 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 2022 
Postcode en plaats : 6160HA GELEEN 
Telefoonnummer : 046-8506666 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Oude Alink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maastricht 
Adres : Postbus 1992 
Postcode en plaats : 6201BZ MAASTRICHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-07-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 05-09-2016 
Vaststelling inspectierapport : 22-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-09-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-09-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze van Noach op het concept inspectierapport  

Keuringseisen voorschoolse instellingen 

 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

Hiervoor refereren wij aan onze zienswijze zoals vermeld in het 

inspectierapport Wet kinderopvang van 12 september 2016:  

 

Voor een groeiende kinderopvangorganisatie is het op dit moment 

onmogelijk te voldoen aan de wettelijke eis dat iedere medewerker een 

certificaat voor VVE moet hebben. Het is onze wens geweest om goed 

personeel aan te nemen met in ieder geval de juiste beroepsdiploma’s die 

passen binnen ons team en de kwaliteit van Noach in de toekomst 

kunnen waarborgen. Er is bij de selectie gezocht naar personeel met het 

VVE-certificaat, echter die waren er niet of niet meer beschikbaar.  

In deze betreft het twee medewerksters waarvan 1 al ruime ervaring in 

de kinderopvang heeft en zodoende haar diploma heeft behaald in de tijd 

dat VVE nog geen wettelijke eis was. De andere medewerkster heeft wel 

recent haar diploma behaald maar het opleidingsinstituut was nog niet 

inhoudelijk ingericht op deze nieuwe eis. Beide medewerksters zijn 

pedagogische talenten die ons team uitstekend aanvullen. We betreuren 

het dat de aanname van kwalitatief goed personeel in het gedrang komt 

door wettelijke eisen die op zeer korte termijn worden ingevoerd zonder 

een overgangsperiode.  

Een overgangsperiode was terecht geweest om alle opleidingsinstituten 

de gelegenheid te geven zich daarop te kunnen inrichten. En ook om 

pedagogisch medewerkers te scholen wanneer zij die nog niet gehad 

hebben op het gebied van VVE.  

Alle nieuwe medewerkers worden direct meegenomen in het door ons 

dagelijks aangeboden VVE- programma. Zij leren van hun collega’s en er 

is binnen ons team iemand als VVE-coach aangesteld die deze mensen 

begeleid. Daarnaast nemen wij hun onmiddellijk op in ons scholingsplan 

voor het VVE-certificaat. Op basis daarvan hadden wij mogelijk bij de 

opleider Speelplezier (onze VVE-methode) deelcertificaten kunnen 

aanvragen. Wij hebben dit niet gedaan omdat dit slechts een papier 
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betreft waar geen kwaliteit aan te meten valt. Net zoals het volgen van 1 

module binnen de recente opleidingen.  

Beide medewerksters zullen zodoende dit najaar starten met de 

opleiding. Andere medewerksters die nu slechts 1 module via hun recente 

opleiding hebben gevolgd gaan daarin ook mee.  Wij doen er als 

organisatie alles aan om iedere medewerker die op een VVE-groep 

werkzaam is, de gelegenheid te bieden op korte termijn het volledige 

VVE-certificaat te halen.  

Verklaring omtrent gedrag  

De medewerkster (eerst stagiaire) en de vrijwilliger hebben direct een 

nieuwe VOG aangevraagd en die is verkregen.  

Meldcode kindermishandeling  

De conclusie vinden wij onjuist omdat er niet een voorbeeld is gebleken 

dat wij niet overeenkomstig de meldingsplicht gehandeld hebben. Het 

klopt inderdaad dat de houder tijdens de afname van het interview niet 

wist dat melding direct bij de vertrouwensinspecteur van de inspectie van 

het onderwijs moest gebeuren, omdat wij dit recentelijk niet hebben 

meegemaakt. In feite hebben we gelukkig nooit meegemaakt dat dit 

nodig was. Dat betekent in praktijk dat wanneer zoiets gebeurt wij dit 

altijd opzoeken in de vastgestelde meldcode. Dit betreffen meerdere 

documenten van minimaal 40 pagina’s die we niet uit ons hoofd kennen.  

Klachten en geschillen 2016  

Wij zullen ons intern klachtenreglement op betreffende punten 

aanpassen.  

Algemeen  

We vinden het jammer dat er ondanks de wensen en beloftes van de 

overheid voortdurend getoetst wordt op regels, procedures en 

administratieve punten die veraf staan van inhoud en pedagogische 

kwaliteit, waar het om de kinderen gaat. Dit soort inspecties zorgen 

ervoor dat een management zich meer en meer moet gaan richten op 

regels en procedures, terwijl een voortdurende focus op inhoud en 

kwaliteit voor de werknemers en de kinderen nodig blijft.  
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Samenwerking basisschool en doorgaande lijn 

Punt 2 en 3 

Het Pedagogisch Educatief Raamplan, zoals dat geldt voor IKC’s, 

werpt in zijn huidige vorm voor Noach problemen op bij de realisatie 

ervan. Niet doordat we de inhoudelijke visie daarop missen (Noach 

heeft een sterk door een samenhangende pedagogisch/educatieve 

visie bepaalde identiteit) maar door praktische omstandigheden. De 

basisschool waarmee Noach het duidelijkst verbonden is, is de 

Bernard Lievegoed School. Dit is geen VVE school. De schoolleiding 

van de BLS ziet daarom geen noodzaak tot het uitwerken van een 

gemeenschappelijk Pedagogisch Educatief Raamplan in het kader van 

VVE. Dat betekent echter niet dat er geen gemeenschappelijke visie 

op het pedagogisch/educatief handelen zou zijn. Integendeel, die is al 

decennia inherent aan de pedagogisch/didactische identiteit van zowel 

de BLS als Noach. Beide baseren zich volledig op het 

antroposofische mensbeeld en de antroposofische visie op 

ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Zowel de BLS als Noach 

hebben deze identieke visie uitgewerkt naar de verschillende 

ontwikkelingsfasen van de leeftijdsgroepen de eigen kindpopulatie. 

Voor ouders betekent dit dat hun kinderen bij doorstroom naar de 

BLS onvermijdelijk dezelfde pedagogisch/educatieve grondhouding 

en benadering zullen aantreffen als bij Noach. Dit blijft zo gedurende 

de hele basisschoolperiode en –afhankelijk van de keuze van de 

ouders – zelfs daarna als voor de vrijeschool bovenbouw wordt 

gekozen. In feite vormt Noach de start van een doorgaande 
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educatief/pedagogische lijn tot het einde van de middelbare 

schooltijd. 

Aan het voor ieder kind individueel vormgeven van deze doorgaande 

lijn – bijvoorbeeld door warme overdrachten en het delen van de 

inhoud van de ‘kindmappen’ - wordt door Noach wel heel duidelijk 

de aansluiting met de BLS gezocht.  

Praktisch betekent dit ook  onder meer dat b.v. thema avonden over 

pedagogische of onderwijsthema’s voor de beide oudergroepen 

interessant zijn, dat jaarfeesten desgewenst gezamenlijk kunnen 

worden gevierd, dat kinderen zich snel thuis voelen op de BLS omdat 

tot in inrichting  en vormgeving een herkenbare ‘taal wordt 

gesproken’. 

 

Zoals duidelijk mag worden door de geleverde beleidsstukken, heeft 

Noach overigens voor de eigen organisatie wel degelijk 

uitgangspunten voor de onder A tot F genoemde onderdelen 

beschreven alsook jaarlijkse evaluaties doorgevoerd en 

verbeterpunten geformuleerd.  

Daarnaast zal Noach zich de komende tijd bezinnen op de 

mogelijkheid van het samenstellen van een Pedagogisch Educatief 

Raamplan voor de eigen organisatie, waarin wel deze harmonische 

doorgaande pedagogisch/educatieve lijn zichtbaar wordt  en effecten 

van de gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen kunnen 

worden beschreven. 
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Randvoorwaarden voorbereidings- en evaluatietijd 

Uit bovenstaande mag al blijken dat de sterk inhoudelijke 

pedagogische identiteit van Noach vraagt om voortdurende aandacht 

en scholing van leidsters. Als de dagelijkse momenten van 

ongedeelde aandacht voor elk kind vragen oproepen over zijn of haar 

ontwikkeling,  zal altijd direct worden besproken of specifieke 

pedagogische ondersteuning voor het betreffende kind of voor de 

leidster aan de orde is. Dit is al gewoonte zolang Noach bestaat. Het 

klopt dat wij deze voor ons vanzelfsprekende houding niet in een 

systeem van schriftelijke neerslag terecht hebben laten komen.  

Wij gaan aan dit onderdeel aandacht besteden en verwachten dat dit 

de komende periode van de grond zal komen door: 

a. een format te ontwerpen waarin de door pm’ers 

aangedragen dagelijkse pedagogische vragen en 

problemen in een Plan-do-check-act systeem 

kunnen worden uitgewerkt. Overigens werken wij 

reeds jaren met ons Protocol Kwetsbare Kinderen, 

waarin de successieve stappen staan beschreven 

die gezet dienen te worden als sprake is van een 

meer ingrijpende ontwikkelingsproblematiek.  

b. het in gebruik nemen (in oktober a.s.) van het 

nieuwe, speciaal voor de Noach pedagogie en 

Speelplezier Antroversie ontworpen kind-volg-

systeem, waarin deze plan-do-check-act 

benadering al voor een groot deel zit opgenomen.  
 

Petra Weeda 

Maastricht, 21 september 2016 

 

 


