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SAMENVATTING

De kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzaal 't Puttertje is op
alle onderzochte standaarden in orde.

Wat gaat goed?
Wij hebben gezien dat de pedagogisch medewerkers de peuters goed
begeleiden. Zij organiseren uitdagende activiteiten waarbij zij steeds rekening
houden met het niveau van de verschillende peuters. Op een ontspannen manier
betrekken de pedagogisch medewerkers de peuters bij de geplande
activiteiten. Zij bieden hen een rijke speelomgeving waar zij veel kunnen leren.
Dit lukt de pedagogisch medewerkers doordat zij heel intensief samenwerken.
Zij bereiden hun werk goed voor en bespreken na afloop van hun activiteiten
hoe het is gegaan. Zij zijn continu bezig met verbetering van hun werk.

Wat kan beter?
De pedagogisch medewerkers geven zelf aan dat de contacten met de
vroegscholen beter kunnen. Zij bieden alle scholen voor de doelgroeppeuters
een warme overdacht aan. Helaas maken niet alle scholen gebruik van dit
aanbod.



Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?
De inspectie houdt signaalgestuurd toezicht op de kwaliteit van voorschoolse
educatie op locaties met gesubsidieerde voorschoolse educatie in alle OAB-
gemeenten. Naar aanleiding van signalen over mogelijke tekortkomingen in de
kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzaal 't Puttertje hebben
wij een onderzoek uitgevoerd op deze voorschool.

Vanaf 1 augustus 2017 hanteren wij hierbij een nieuw onderzoekskader. Voor
meer informatie over het nieuwe toezicht en het nieuwe onderzoekskader, zie de
website van de inspectie.

Werkwijze
Op 11 september 2108 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten
plaatsgevonden:
• een documentenanalyse;
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: ouders,

pedagogisch medewerkers, locatieleiding tevens zorgcoördinator;
• observaties van de pedagogisch-educatieve praktijk in een aantal

groepen.

Aan het eind van de onderzoeksdag hebben wij een feedbackgesprek gevoerd
met de pedagogisch medewerkers en de locatieleiding (tevens de
zorgcoördinator). In dit gesprek zijn de bevindingen en waarderingen van de
inspectie besproken en heeft de voorschool aangegeven wat zij gaat doen met
deze bevindingen.

Leeswijzer
Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op peuterspeelzaal 't
Puttertje. Hoofdstuk 3 geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het
onderzoek. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de
rapportage opgenomen.

1 INLEIDING



De kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzaal `t Puttertje is in
orde. De standaarden Pedagogisch-educatief handelen en Kwaliteitscultuur
hebben de waardering goed gekregen. De overige standaarden die wij hebben
onderzocht, geven we de waardering voldoende.

De aanleiding voor dit onderzoek is een signaal dat bij de gemeente is
binnengekomen. Tijdens het onderzoek bleek het om een melding te gaan, die
onterecht naar de gemeente is gegaan. Het misverstand is inmiddels opgelost.

2 HOOFDCONCLUSIE



Hieronder staan de waarderingen van de standaarden en een toelichting daarop.
De nummering in de tabellen verwijst naar het volledig onderzoekskader
voorschoolse educatie en primair onderwijs. De score geeft aan in welke mate
de betreffende standaard is gerealiseerd.

3 RESULTATEN ONDERZOEK

Ontwikkelingsproces Kan beter Voldoende Goed

•

•

•

•

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Pedagogisch-educatief handelen

OP5 Samenwerking

Ontwikkelingsproces

Het aanbod is in orde
De pedagogisch medewerkers gebruiken een programma dat aansluit bij het
niveau van de peuters en hen voorbereidt op de basisschool. Zij maken jaarlijks
een planning van de projecten die aan bod komen. Dit zijn thema`s uit het
programma, aangevuld met eigen onderwerpen. Voorafgaande aan ieder thema
plannen de pedagogisch medewerkers de activiteiten die zij gaan
aanbieden. Met behulp van deze planning zorgen zij ervoor dat de peuters het
aanbod krijgen dat aansluit bij hun niveau. Ook richten de pedagogisch
medewerkers de speelomgeving aantrekkelijk in zodat de kinderen uitgedaagd
worden om te gaan spelen. Daarnaast gebruiken zij tijdens de activiteiten veel
materiaal uit het dagelijks leven, waardoor het aanbod levendig en boeiend is.

De pedagogisch medewerkers observeren de peuters
De wijze waarop de pedagogisch medewerkers de ontwikkling van de peuters
volgen is in orde. Zij verzamelen vanaf binnenkomst systematisch informatie
over de kennis en vaardigheden van de kinderen. Zij doen dit door de peuters te
observeren en hun waarnemingen tijdens de activiteiten te noteren. Van elk
thema dat zij plannen, maken zij een overzicht van alle activiteiten. Bij iedere
activiteit maken zij per kind aantekeningen, bijvoorbeeld over het effect van de
activiteit of over de vaardigheden van de peuter.
Kort voordat een peuter de speelzaal bezoekt, is er een kennismakingsgesprek
met de ouders. Tijdens dit gesprek verzamelen de pedagogisch
medewerkers informatie over de ontwikkeling van de peuter tot dan toe.
Gedurende de peuterperiode vullen de pedagogisch medewerkers drie keer, per
kind een observatielijst in over de totale ontwikkeling.



Wanneer uit de observaties blijkt dat de ontwikkeling van een peuter achterblijft
dan wordt de stagnatie besproken in het team van pedagogisch medewerkers en
de zorgcoördinator. Daarna volgt vaak een gerichte observatie en worden er
vervolgens extra of andere activiteiten gepland. Indien het nodig is, worden
externe deskundigen ingeschakeld. Een peuter krijgt dan hulp van bijvoorbeeld,
een logopedist. De pedagogisch medewerkers houden contact met de externe
deskundigen over de geboden hulp om hier op de peuterspeelzaal zo goed
mogelijk bij aan te sluiten.

Pedagogisch en educatief handelen
Deze standaard krijgt de waardering goed omdat de pedagogisch
medewerkers de peuters zo begeleiden dat deze zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Dit doen zij door uitdagende en boeiende activiteiten te
organiseren voor de peuters. Zij gaan daarbij uit van het spel van de jonge
kinderen en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan. Zo bespreken zij bijvoorbeeld
niet alleen het begrip vies, maar stimuleren zij de peuters om een vieze pop te
wassen. Zij organiseren deze activiteiten met kleine groepjes peuters zodat er
veel interactie is tussen de pedagogisch medewerker en de peuter. Als een
geplande activiteit tijdens de uitvoering anders verloopt, bijvoorbeeld door de
reactie van een peuter, dan sluiten de pedagogisch medewerkers op een speelse
wijze aan bij het kind. Het uiteindelijke doel van een activiteit verliezen zij
hierbij niet uit het oog. Dit maakt dat de peuters op een ontspannen
en natuurlijke manier heel veel leren.
Ook uit de planning van de activiteiten blijkt dat zij steeds rekening houden met
zowel de situatie op de speelzaal als de individuele ontwikkeling van de
peuters. De pedagogisch medewerkers hebben duidelijke regels en afspraken
maar het spelende kind staat centraal. Tijdens ons bezoek zien wij dan ook een
mooie afwisseling van spelen, taalactiviteiten en beweging.

Samenwerking.
De peuterspeelzaal informeert ouders middels het informatieboekje en het
ouderblad over het beleid, het programma, algemene onderwerpen en actuele
zaken. Per thema krijgen de ouders een map met informatie over het thema
aangevuld met liedjes, spelletjes en spelsuggesties. De ouders vinden deze
informatie stimulerend en goed bruikbaar. Naast de schriftelijke informatie
organiseert de teamleider koffieochtenden en thema-avonden.

De peuterspeelzaal werkt samen met verschillende instanties zoals de
gemeente, het consultatiebureau, het centrum voor jeugd en gezin, de
basisscholen en externe hulpverleners.
De samenwerking met de instanties is constructief. Met de scholen zijn



afspraken gemaakt over het programma en over de gegevens die de
peuterspeelzaal aanlevert aan de scholen. Het contact kan met enkele
basisscholen beter. De pedagogisch medewerkers plannen voor elk
doelgroepkind een warme overdracht met de bassichool waar de peuter naar toe
gaat. Echter niet alle scholen maken gebruik van dit aanbod. Enkele scholen
koppelen, na verloop van tijd, terug hoe het met de peuters gaat op school.
Hoewel er resultaatafspraken zijn gemaakt met de scholen krijgt de
peuterspeelzaal van de scholen geen verslag van de resultaten van de
doelgroepkinderen aan het einde van de kleuterperiode.

Resultaten Kan beter Voldoende Goed N.t.b.

•RV1 Ontwikkelingsresultaten

Resultaten

Overzicht over de uiteindelijke resultaten ontbreekt.
De peuterspeelzaal beschikt over observatiegegevens van de peuters tijdens en
aan het einde van de peuterperiode. De pedagogisch medewerkers stimuleren
de ontwikkeling van de peuters en hebben hoge verwachtingen.
De peuterspeelzaal zet zich in om de gestelde doelen aan het einde van de
peuterperiode met alle peuters te bereiken.

Kwaliteitszorg en ambitie Kan beter Voldoende Goed

•

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

KA3 Verantwoording en dialoog

Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
Deze standaard is voldoende omdat de peuterspeelzaal educatieve doelen heeft
geformuleerd in het pedagogisch beleidsplan en regelmatig evalueert of deze
doelen zijn gerealiseerd.
Een keer per zes weken bespreken de pedagogisch medewerkers samen met
hun leidinggevende of de gestelde doelen voor die periode zijn bereikt. Zij kijken
daarbij naar de themadoelen en de eventuele individuele doelen per peuter.
Daarnaast wisselen zij ervaringen uit waarbij zij kritisch kijken naar hun eigen
handelen. De peuterspeelzaal houdt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder
de ouders. Eventuele verbeterpunten uit deze enquete worden omgezet in
actiepunten voor de pedagogisch medewerkers.



Het evalueren van de doelen en de actviteiten is een cyclisch proces gericht op
verbetering van de kwaliteit van de educatie.

De leidsters werken professioneel samen
Deze standaard waarderen wij als goed omdat de professionele wijze waarop
de pedagogisch medewerkers samenwerken in het oog springt. Zoals hierboven
beschreven komt het team van de peuterspeelzaal eens per 6 weken bij elkaar
om de activiteiten en het eigen handelen kritisch onder de loep te nemen. De
wijze waarop de pedagogisch medewerkers dat doen is erg professioneel. Zij
kijken tijdens deze bijeenkomsten vooral naar de beoogde doelen en vragen zich
steeds af of hun activiteiten effectief zijn geweest. Daar waar nodig zoeken zij
naar een passende oplossing. Door deze intensieve werkwijze versterken de
pedagogisch medewerkers elkaar en zorgen zij er samen voor dat de peuters
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Naast de goede samenwerking worden de leidsters jaarlijks geschoold om de
eigen kennis te verbreden. De scholingsactiviteiten staan beschreven in het
jaarlijkse opleidingsplan.

Verantwoording en dialoog.
De leidinggevende van de peuterspeelzaal en de pedagogisch medewerkers
nemen deel aan bijeenkomsten met de gemeente. Daarnaast is er maandelijks
overleg met het bestuur. Tijdens deze overlegmomenten leggen zij
jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Tevens informeren zij het
bestuur en de gemeente over de gestelde en gerealiseerde doelen.



Dit rapport beschrijft de waarderingen van de inspectie van de kwaliteit van de
voorschoolse educatie op peuterspeelzaal 't Puttertje. Wij hebben de voorschool
en de houder gevraagd de ontwikkelrichting aan te geven op basis van het eigen
kwaliteitsbeeld en dat van de inspectie.

Hieronder geeft de houder van de voorschool haar reactie:

Wij zijn ontzettend blij dat er gezien is dat ’t Puttertje aan alle gestelde
voorwaarden voldoet en voor de prettige samenwerking tijdens het
inspectiebezoek.
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