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Inleiding
Waarom toezicht op eisen VVE gemeente Eindhoven?
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 Eindhoven voert de GGD BrabantZuidoost dit onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de VVE-eisen 2020 die door de gemeente
Eindhoven zijn vastgesteld wordt voldaan.
Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport
is:
1. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de VVE-eisen die
in 2020 door de gemeente Eindhoven zijn vastgesteld.
2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de inspectie
items die beoordeeld zijn vanuit de Wet kinderopvang.
Leeswijzer
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde VVE- eisen 2019. Een toezichthouder
oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat
zij niet tot een oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente Eindhoven van de
benodigde informatie te voorzien in verband met de handhaving op de VVE-eisen, wordt bij VVEeisen waaraan niet is voldaan, een beschrijving van de context gegeven.
Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en de
basisgegevens van het kindercentrum, de gemeente Eindhoven en de GGD Brabant- Zuidoost.
Indien van toepassing staat de zienswijze van de houder van het kindercentrum opgenomen in het
inspectierapport.
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Beschouwing Voor- en Vroegschoolse Educatie, 2020
Kindercentrum Dikkie & Dik Acht is gevestigd bij de basisschool St. Antonius Abt in de wijk Acht te
Eindhoven. Het pand staat met de basisschool in verbinding middels een loopbrug. Ten tijde van de
inspectie zijn er vier dagopvanggroepen aanwezig, namelijk een babygroep, een 0 - 4 jarigen
groep en twee peutergroepen.
Samen met basisschool St. Antonius Abt vormen zij Spil- centrum Acht. Spil staat voor Spelen,
Integreren en Leren. De samenwerking tussen beide partijen verloopt goed. Kindercentrum Acht
werkt met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Puk & Ko en de basisschool met
Schatkist. Uk & Puk (2 - 4 jarigen) en Schatkist (4 - 6 jarigen) hebben beide hun eigen karakter
dat aansluit bij de leeftijdsgroep. Tezamen vormen zij een doorgaande leerlijn.
VVE wordt aangeboden in de drie groepen. Te weten de peuterwerkgroep, de peutergroep en de
groep 0 - 4 jarigen.
De themaplanning wordt afgestemd met de onderbouw van Basisschool St. Antonius Abt. Iedere
zes weken vindt er een zogenaamd IKC-overleg plaats waarbij de locatiemanager kinderopvang, de
directeur van de basisschool en de VVE-coördinator aanwezig zijn. Hierin staan beleidszaken
centraal gericht op de doorgaande lijn. Daarnaast vindt er elke zes weken een overleg tussen de
VVE-coördinator en de locatiemanager van de kinderopvang plaats.
Het afgelopen schooljaar is o.a. ingezet op het verdiepen en borgen van Uk & Puk. Centraal hierbij
stonden de voorbereiding en de verdieping van de thema’s, het educatief handelen en het nog
meer inzicht krijgen in de belevingswereld van de kinderen. Voor het schooljaar 2019-2020 staat
o.a. binnen het SPIL-centrum het speerpunt cyclisch werken centraal om zodoende de kwaliteit te
borgen. De locatiemanager geeft aan dat het PDCA werken eveneens is opgenomen in het
opleidingsplan/coachingsplan van het kindercentrum.
Inspectiegeschiedenis
Vanaf 2013 heeft de gemeente Eindhoven extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking
van de VVE locaties te Eindhoven. Hieronder volgt de inspectiegeschiedenis vanaf 2017.
2 februari 2017, VE-onderzoek
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat het kindercentrum met uitzondering van één
voorwaarde voldeed aan de VVE-eisen die door de gemeente Eindhoven in 2017 werden gesteld.
De overtreding betrof voorwaarde 2b Planmatig en ontwikkelingsgericht werken aan vier
ontwikkelingsdomeinen.
30 november 2017, Nader onderzoek
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat het kindercentrum er niet in was geslaagd de
overtreding, geconstateerd tijdens het VE-onderzoek op 2 februari 2017, op te lossen. De houder
was er wel in geslaagd om, na een aantal strategische en beleidsmatige wijzigingen, met de
beroepskrachten van de peutergroepen een verbetertraject in gang te zetten. Zo werden de
beroepskrachten via beeld-coaching begeleid in het aanbieden van een beredeneerd
activiteitenaanbod en stonden de komende teambijeenkomsten in het teken van het aanbieden van
een ontwikkelingsgericht en beredeneerd aanbod.
14 maart 2018, VE-onderzoek
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat het kindercentrum niet volledig voldeed aan de VVEeisen die door de gemeente Eindhoven in 2018 werden gesteld. De overtreding betrof voorwaarde
1 Wet kinderopvang en voorwaarde 6 Er worden beredeneerd aantoonbaar op groepsniveau
gerichte activiteiten aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan de vier ontwikkelingsdomeinen zoals
beschreven door SLO.
23 januari 2019, VE onderzoek
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat het kindercentrum voldeed aan de VVE-eisen die door
de gemeente Eindhoven in 2019 werden gesteld. De houder was er in geslaagd de overtredingen,
geconstateerd tijdens het VE-onderzoek op 14 maart 2018, op te lossen.
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Huidige inspectie
Op 11 februari 2020 heeft er een observatie op alle peutergroepen en op de 0 – 4 jarigen groep en
een interview met de beroepskrachten en de locatiemanager plaatsgevonden. Daarnaast heeft er
een documenten onderzoek plaatsgevonden.
Op 2 april 2020 heeft er een informatief en evaluerend gesprek (telefonisch) met de
locatiemanager plaatsgevonden.
Conclusie
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er niet volledig wordt voldaan aan de VVE-eisen 2020.
Er is een overtreding geconstateerd op voorwaarde 2 Aanbod voorschoolse educatie in horizontale
groepen. Geconstateerd is dat niet alle peuters gebruik maken van een horizontale peutergroep.
De stamgroep Jokertjes betreft een stamgroep waar kinderen worden opgevangen in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar.
Met uitzondering van voorwaarde 2, zijn de beoordelingen van de VE-voorwaarden uitsluitend van
toepassing op de twee horizontale VE-peutergroepen (m.n. Schoppen Acht en Klaveren Acht)
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items
Voorwaarde
1

Wet Kinderopvang

2

Aanbod voorschoolse educatie in horizontale groepen

3

Omvang aanbod voorschoolse educatie

4

Kind-volg-systeem

5

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op de individuele
ontwikkeling gerichte activiteiten aangeboden, waarbij
gewerkt wordt aan de vier ontwikkelingsdomeinen zoals
beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen,
motoriek).

6

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op groepsniveau
gerichte activiteiten aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan
de vier ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO
(sociaal-emotioneel, taal, rekenen, motoriek).

7

a. In het pedagogisch plan is (zo concreet en toetsbaar
mogelijk) de wijze waarop integratie van peuters met en
zonder indicatie wordt bevorderd (samen leren en spelen)
beschreven.

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

b. De voorschool handelt in de praktijk conform de beschreven
wijze waarop integratie van peuters
met en zonder indicatie wordt bevorderd.
8

Er is per SPILcentrum een actueel integraal ouderbeleidsplan
voorschool/vroegschool. Indien een school niet aan
bovenstaande verplichting voldoet, dient door de voorschool
aangetoond te worden dat zij - van hun kant - voldoende inzet
pleegt om tot een actueel integraal ouderbeleidsplan te komen

9

Randvoorwaarden voorbereiding en evaluatietijd zijn
schriftelijk vastgelegd én er wordt naar gehandeld

10

Samenwerking basisschool, doorgaande lijn

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang
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1. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschoolse instelling voldoet aan de wettelijke vereisten
(Wet kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang, Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en de Regeling Wet
kinderopvang, Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)1
Toelichting toezichthouder
Op 11 februari 2020 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Dikkie&Dik Acht.
Conclusie
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet
kinderopvang.

2. Horizontale groepen
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschool verzorgt VVE peuteropvang op vaste momenten waarin
kinderen vanaf 2¼ jaar in een horizontale groepssamenstelling
deelnemen.
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan.
Er wordt opvang geboden aan 4 stamgroepen, waarvan 2 horizontale peutergroepen.
Stamgroep
Leeftijd
Maximaal aantal kinderen
Harten acht
0-2 jarigen
14
Schoppen Acht 2-4 jarigen
16
Klaveren Acht 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar 16
Jokertjes
0-4 jarigen
14
De stamgroep Jokertjes betreft geen horizontale peutergroep vanaf 2 jaar en 3 maanden. In deze
groep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Geconstateerd dat de peuters in deze groep geen gebruik maken van een horizontale peutergroep.
Ten tijde van de inspectie bezoeken 8 peuters gedurende de week de stamgroep Jokertjes.

De bevindingen worden weergegeven in het GGD inspectierapport op de Wet Kinderopvang (WKO). Dit
rapport wordt openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang.
1
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3. Omvang aanbod voorschoolse educatie
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Het te verzorgen VE aanbod heeft een omvang van acht uur per week
voor niet-geïndiceerde peuters en zestien uur voor geïndiceerde
peuters gedurende maximaal 40 schoolweken. De acht uur wordt
aangeboden op minimaal twee dagen per week en maximaal zes uur
per dag, de zestien uur op minimaal drie dagen per week en maximaal
zes uur per dag.
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
In deze beoordeling is uitsluitend van toepassing op de 2 horizontale VE peutergroepen.
Het VE- aanbod heeft een omvang van acht uur (minimaal twee dagdelen) per week voor nietgeïndiceerde peuters en zestien uur (minimaal 4 dagdelen) voor geïndiceerde peuters.
In de volgende horizontale peutergroepen wordt voorschoolse educatie aangeboden:

Stamgroep

Leeftijd kinderen Maandag t/m vrijdag

Schoppen Acht

2-4 jarigen

7.30-18.30 uur

2,3-4 jarigen

8.30-12.30 uur

Klaveren Acht*

(peuterspeelzaal)
*gedurende 40 schoolweken

Het voorschools aanbod is vast ingebed in het dagprogramma.
Gedurende de dag worden VVE-activiteiten en vrij spel in voorbereide speel/leeromgeving
aangeboden. Hierdoor is er iedere dag een gestructureerd aanbod op het gebied van voorschoolse
educatie.
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4. Kind-volg-systeem
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschool hanteert een op het leerlingvolgsysteem van de
basisschoolpartner afgestemd kindvolgsysteem.2
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Op de locatie Acht wordt evenals op de basisschool gewerkt met de observatie methode KIJK.

5. Individuele ontwikkeling
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op de individuele ontwikkeling
gerichte activiteiten aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan de vier
ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO (sociaalemotioneel, taal, rekenen, motoriek).
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Tijdens de inspectie is gezien dat beroepskrachten een duidelijk beeld van individuele
ontwikkelingstrajecten van de kinderen hebben. Tijdens de activiteiten wordt zichtbaar gewerkt
aan deze individuele ontwikkeldoelen.
Aandachtspunt
Met de locatiemanager is besproken dat het planmatig werken en vastlegging (plan-do-check-act)
extra aandacht verdient. De locatiemanager is zich hiervan bewust. Dit staat opgenomen als één
van de doelen in het opleidingsplan. De locatiemanager heeft aangegeven dit jaar hierop actie uit
te zetten.

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopva

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 perse
vereist).
2
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6. Ontwikkeling groepsniveau
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op groepsniveau gerichte
activiteiten aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan de vier
ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO (sociaalemotioneel, taal, rekenen, motoriek).
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Tijdens de inspectie is gezien dat op groepsniveau gerichte activiteiten worden aangeboden,
waarbij gewerkt wordt aan de vier ontwikkelingsdomeinen.
Aandachtspunt
Met de locatiemanager is besproken dat het planmatig werken en vastlegging (plan-do-check-act)
extra aandacht verdient. De locatiemanager is zich hiervan bewust. Dit staat opgenomen als één
van de doelen in het opleidingsplan. De locatiemanager heeft aangegeven dit jaar hierop actie uit
te zetten.

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang

7. Bevorderen integratie
Voorwaarde

Ja

a.

In het pedagogisch plan is (zo concreet en toetsbaar mogelijk)
de wijze waarop integratie van peuters met en zonder
indicatie wordt bevorderd (samen leren en spelen)
beschreven.

b.

De voorschool handelt in de praktijk conform de beschreven
wijze waarop integratie van peuters met en zonder indicatie
wordt bevorderd.

Nee

Niet
beoordeeld

Toelichting toezichthouder
Aan beide voorwaarden wordt voldaan.
In beide peutergroepen worden kinderen met en zonder VE indicatie opgevangen.
Aantal kinderen en aantal VVE kinderen:
Schoppen Acht
Klaveren Acht

Totaal: 34 (2- 4 jaar)
Totaal: 21 (2,3 – 4 jaar)

Aantal VVE: 3
Aantal VVE: 11

In het pedagogisch beleidsplan staat opgenomen (citaat): De beroepskracht stimuleert kinderen
met en zonder indicatie samen te spelen. Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met de
taalniveaus van kinderen. De beroepskracht varieert door tijdens de ene activiteit taalarme
kinderen bij elkaar te zetten en bij een andere activiteit te kiezen voor een combinatie van
taalarme en taalvaardige kinderen.
Gezien is dat in de praktijk hier naar wordt gehandeld.
Met de locatiemanager is besproken dat in het pedagogisch beleidsplan de werkwijze Bevorderen
integratie specifiek op locatieniveau ontbreekt, terwijl in de praktijk gezien is dat ook andere
activiteiten hiervoor worden ingezet. De locatiemanager heeft aangegeven hierop direct actie uit te
zetten.

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang
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8. Integraal ouderbeleid
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Er is per SPILcentrum een actueel integraal ouderbeleidsplan
voorschool/vroegschool. Indien een school niet aan bovenstaande
verplichting voldoet, dient door de voorschool aangetoond te worden
dat zij - van hun kant - voldoende inzet pleegt om tot een actueel
integraal ouderbeleidsplan te komen.
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
SPILcentrum Acht heeft een actueel integraal ouderbeleidsplan. Dit staat omschreven in het SPILzorg Jaarplan 2019-2020. Er wordt gewerkt volgens de werkwijze van Ouderbetrokkenheid 3.0
waarbij een drietal kernwaarden centraal staan. Daarnaast zijn er gezamenlijke concrete
uitgangspunten voor alle medewerkers van het kindcentrum Acht geformuleerd. Enkele
uitgangspunten hiervan zijn (citaat SPIL zorg Jaarplan 2019-2020 Samenwerking ouders):
•
Gelijkwaardigheid in besluitvorming. Medewerkers en ouders maken samen afspraken en
zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie .
•
Kindcentrum en ouders werken samen met de omgeving. Ons motto is buit(en)
binnenhalen om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.
Bevindingen telefonische interviews ouders
Tijdens telefoongesprekken met ouders wordt aangegeven dat de ouders goed geïnformeerd en
betrokken worden bij de werkwijze van het peuterprogramma. Ouders geven aan dat dit gebeurt
door middel van:
•
Overdracht momenten bij het brengen en ophalen van de kinderen.
•
De ouder-inloopmomenten bij start en sluiting
•
Oudergesprekken waarin de ontwikkeling van de kinderen wordt besproken en ouders
advies en tips ontvangen
•
Themabrieven die ouders ontvangen, waarin uitleg over het thema staat. Tevens bevat
deze themabrief enkele tips voor ouders om thuis met de kinderen aan de slag te gaan (bv.
boekjes, spelletjes) en woordjes die gedurende het thema centraal staan.
De ouders zijn tevreden over de geboden opvang en de informatievoorziening. De ouders
waarderen de betrokkenheid en adviezen van de beroepskrachten.

9. Randvoorwaarden voorbereiding en evaluatietijd
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschoolse instelling heeft schriftelijk vastgelegd hoe
pedagogische medewerkers met de aanvullend beschikbare
voorbereidings- en evaluatietijd (voor- en nawerk) om dienen te gaan
en handelen daar ook naar. Uit de schriftelijke vastlegging blijkt dat
sprake is van planmatig (Plan-Do-Check-Act), op het verbeteren van
de pedagogisch didactische aanpak gericht, handelen.
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
De houder van Dikkie & Dik heeft de taken omtrent VVE vastgelegd in het document ‘Protocol
taakuren peutergroepen (22-01-2019). Op groepsniveau is vastgesteld hoeveel extra taakuren
beroepskrachten beschikbaar hebben, dit is afhankelijk van het aantal VVE-geïnduceerde kinderen.
Daarnaast is er een taakuren berekening van de locatie. Hierin staat per groep vastgelegd hoeveel
taakuren er per week per groep beschikbaar zijn. Beroepskrachten kunnen de uren per groep naar
eigen inzicht inzetten.
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10. Samenwerking basisschool, doorgaande lijn
Voorwaarde
Het onderwijs is vanuit hun regie- en coördinatiefunctie aangewezen
als eerst verantwoordelijke voor
•
•
•

de pedagogisch didactische doorgaande lijn tussen voor- en
vroegschool;
het bieden van een SPILbrede ondersteuning die wordt
gekenmerkt door één kind, één plan, één regisseur;
een Pedagogisch Educatief Raamplan SPIL (een vierjaarlijks te
actualiseren SPILbreed samenwerkingsplan), een jaarplan
SPIL en een VE verbeterplan. Dit leidt tot de volgende eis voor
een voorschool:

Er is sprake van een vastgelegde samenwerking met een SPILcentrum
of basisschool. De voorschool kan deze samenwerking aantonen via
bovengenoemde plannen. Indien een school niet aan bovenstaande
verplichting voldoet, dient door de voorschool aangetoond te worden
dat zij – van hun kant - voldoende inzet pleegt om tot deze
samenwerking te komen.
Een standalone voorschool heeft een samenwerkingsovereenkomst
met één of meerdere scholen voor minimaal 50% van de instromende
kinderen en beschrijft minimaal de volgende zaken:
1. de wijze waarop het VE programma, het kindvolgsysteem en
het VE beleid op elkaar aansluiten;
2. wijze waarop een ‘warme’ overdracht wordt gerealiseerd;
3. wijze waarop tussentijds terugkoppeling kan plaatsvinden;
4. wijze waarop de kwaliteitsmanager van de organisatie deel
kan nemen aan specifiek zorgoverleg;
5. frequentie en wijze waarop de samenwerking geëvalueerd
wordt;
6. de wijze waarop aandachtspunten uit inspecties worden
afgestemd.

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
De SPILpartners hebben gezamenlijk een Pedagogisch Educatief Raamplan waarin het
Meerjarenplan SPIL (2018-2022) is opgenomen.
Tevens heeft het SPIL centrum een VVE Plan (jaarplan en VVE Verbeterplan).
In het VVE plan zijn onder andere de volgende speerpunten en doelen openomen (citaten VVE plan
2019-2020):
1. Conditeis: 2020 Kindcentrum
Doel: Alle medewerkers kennen elkaar
2. Kwaliteitszorg: Cyclisch werken (PDCA)
Doel o.a.: Wij zijn tevreden als we conform de PDCA cyclus de thema’s evalueren.
Vanzelfsprekend leggen we quick wins vast in de nieuwe jaarplanning
3. Ouders: Kindcentrum visie
Doel: We zijn tevreden als medewerkers en ouders samenwerken op basis van
gelijkwaardigheid. Ouders hebben ook inbreng.
4. Kind in Beeld: Doorontwikkeling.
Doel: We KIJKen op dezelfde professionele manier naar kinderen om de ontwikkeling goed
te volgen en ons aanbod daar op aan te passen.
5. Doorgaande lijn: Communicatie voor- vroegschool
Doel: Om de samenwerking te optimaliseren heeft de stuurgroep als vast agendapunt
SAMENWERKING opgenomen (Waar kunnen we samen optrekken? Waar kunnen we
elkaars expertise delen? Waar kunnen we als Kindcentrum naar buiten treden?)
Bevindingen vragenlijst VVE coördinator
Tijdens het inspectiebezoek heeft de VVE coördinator een vragenlijst ingevuld en geretourneerd.
De VVE-coördinator geeft hierin aan dat er vastgelegde overlegmomenten zijn tussen voor- en
vroegschool op beleidsmatig en operationeel gebied. Daarnaast vermeldt de VVE-coördinator de
volgende speerpunten (citaten vragenlijst) te volgen (overeenkomstig VVE Verbeterplan):
•
Samenwerking stimuleren
•
Op dezelfde manier samenwerken met ouders
•
Samen optrekken, samen naar buiten toe treden
•
Het aangeboden programma goed voorbereiden en levend maken om zo kwaliteit te
kunnen bieden
De VVE-coördinator ziet samenwerking en afstemming als de belangrijkste elementen. Zodanig dat
er op een goede, kwalitatieve manier met peuters gewerkt (gespeeld) kan worden. Waardoor er
een soepele overgang van voor- naar vroegschool kan plaatsvinden en het leerpoces ongestoord
verder kan verlopen. Op deze wijze kan (eventuele) achterstand bij start van het onderwijs beperkt
worden.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Dikkie & Dik Acht
http://www.dikkie-en-dik.nl
000022833285
64
Ja

:
:
:
:
:

Kinderopvang Dikkie en Dik/Acht B.V.
Barrierweg 165
5622CM Eindhoven
52940802
Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Overzicht gebruikte bronnen

:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR EINDHOVEN
088 0031 377
: Antonet Hesius
: EINDHOVEN
: Postbus 90150
: 5600RB EINDHOVEN
:
:
:
:

11-02-2020
02-04-2020
14-05-2020z
18-05-2020

: 18-05-2020
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPIL Zorgjaarplan kindcentrum Acht 20192020
Overzicht aantal kinderen met en zonder VE
VVE plan 2019-2020
Taakuur berekening Locatie jan 2020
Themplanning Knuffels van Jokertjes,
Klaveren en Schoppen
Scholingsplan 2020
Protocol taakuren peutergroepen
Pedagogisch Educatief Raamplan
Kindcentrum Acht: meerjarenplan 20182022
VVE plan 2019-2020 (jaarplan en VVE
verbeterplan)
Pedagogisch beleidsplan Acht DOV,
12-02-2020
Vragenlijst VVE-coördinator, ontvangen
02-03-2020
Scholingsplan 2020
Telefonisch interview 2 ouders, 01-04-2020
Interview locatiemanager, 02-04-2020

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze inspectierapport VE 16-4-2020
Spilcentrum Acht
In deze zienswijze reageren wij op het inspectierapport van de GGD naar aanleiding van de
inspectie van de VVE criteria van de gemeente Eindhoven bij Spilcentrum Acht.
In dit rapport staat beschreven dat niet wordt voldaan aan voorwaarde 2 Aanbod voorschoolse
educatie in horizontale groepen. In deze zienswijze willen wij graag toelichten hoe deze keuze
tot stand is gekomen en hoe wij hier mee omgaan in onze huidige praktijk.
Toen in 2018 de Jokertjes opgestart is, hebben wij met onze opvang ingespeeld op de behoefte
vanuit de wijk. De focus lag hierbij op 100% doelgroepbereik. De groep is gestart met
voornamelijk baby’s en een aantal dreumesen en peuters. In de tussentijd is er qua
leeftijdsopbouw en inhoud meer balans gekomen. De helft van de kinderen is 0-2 jaar en de
andere helft is 2-4 jaar. Bij de plaatsing van kinderen wordt ervoor gezorgd dat de opvang
plaats kan vinden binnen het beroepskracht-kindratio. Dit betekent dat er één medewerker
wordt ingezet voor maximaal 4 á 5 baby’s en/of dreumesen (afhankelijk van leeftijdsopbouw) en
één medewerker voor maximaal 8 peuters. Er is in deze groep een maximum van 12 of 13
kinderen (afhankelijk van het aantal geplaatste baby’s en hun leeftijd).
In het dagprogramma van de Jokertjes is aandacht voor beide leeftijdsgroepen. We maken
dagelijks de splitsing op basis van leeftijd. Er is een horizontaal aanbod voor de 0-2 jarigen
waarbij veel ruimte is voor de individuele ritmes van de jongste kinderen en kleine activiteiten
en begeleid vrij spel voor de dreumesen. En er is daarnaast uiteraard een horizontaal aanbod
voor de peuters.
Voor hen wordt een VE-programma aangeboden vanuit Uk & Puk. Er is ruimte voor een
gedifferentieerd aanbod binnen grote kring, kleine kring- en individuele activiteiten. Hierbij staat
alles in het teken van het VE- thema van dat moment en sluit het aanbod aan op de behoefte
van de groep en de individuele kinderen.
De splitsing in het horizontale aanbod zorgt voor een goede verdeling van de zorg en aandacht
voor alle kinderen. Tijdens bijvoorbeeld eet- en drinkmomenten zit één pedagogisch medewerker
met de peuters aan de lage tafel aan de ene kant van de groepsruimte, terwijl de andere
pedagogisch medewerker voor de jongste kinderen zorgt en met hen aan de hoge tafel zit aan
de andere kant van de ruimte. Hier zijn zorgvuldige afspraken over gemaakt en in de praktijk
werkt dit goed. Het VE-programma is verweven in het gehele dagprogramma voor de peuters.
Een bijkomende voordeel van deze werkwijze is dat kinderen tussen de 2 jaar en 2,3 jaar op
behoefte al kunnen deelnemen aan het VE-programma. Doordat de pedagogisch medewerkers
alle kinderen van de groep goed in beeld hebben kunnen zij onderling afstemmen over het
moment dat een kind er aan toe is om (deels) deel te nemen aan het VE-programma. Tijdens
het begeleid vrij spel hebben de kinderen de mogelijkheid elkaar op te zoeken. Zo kunnen
broertjes en zusjes even met elkaar knuffelen en de jongste peuters en dreumesen samen
rommelen in de huishoek.
Het is ons streven dat de Jokertjes met ingang van september 2020 een horizontale peutergroep
is. Wij gaan hiervoor intern alle mogelijkheden onderzoeken.
Met vriendelijke groet,
Locatiemanager
Spilcentrum Acht

Beleidsmedewerker
Kinderopvang Dikkie & Dik
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