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Inleiding
Waarom toezicht op aanvullende eisen VVE gemeente Enschede?

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 Enschede voert de GGD Twente dit
onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de “Nadere regels
voor VVE-arrangementen” wordt voldaan.
Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport
is: aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de aanvullende VVEregels die door de gemeente Enschede zijn vastgesteld.
Leeswijzer
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde nadere regels voor VVEarrangementen. 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 Enschede van de benodigde informatie te voorzien in verband met de handhaving op de
aanvullende regels voor VVE-arrangementen, wordt bij VVE eisen waaraan niet is voldaan, een
toelichting gegeven.
Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing van de toezichthouder en de basisgegevens
van het kindercentrum, de gemeente Enschede en de GGD Twente. Indien van toepassing is de
zienswijze van de houder van het kindercentrum opgenomen in het inspectierapport.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie betreffende de eisen zoals
zijn vastgelegd in de “Nadere regels voor VVE-arrangementen”.
Feiten over kindercentrum
Kinderdagverblijf Alfonsus (peuteropvang) staat geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang met 15 kindplaatsen.
De kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (VVE) bezoeken de
peuteropvang 4 dagdelen per week.
Het kinderdagverblijf Alfonsus is gevestigd in activiteitencentrum de Roef en maakt deel uit van
kinderopvangorganisatie Hebbes.
De opvangtijden in de ochtend zijn van 08:30-11:30 uur en in de middag van 12:00-14:00 uur.
Groep 1 – maandagmiddag en woensdagochtend
Groep 2 – dinsdagochtend en donderdagmiddag
Groep 3 – dinsdagmiddag en donderdagochtend

Bevindingen op hoofdlijnen
Aan de eisen zoals vastgelegd in de “Nadere regels voor VVE-arrangementen” wordt voldaan.

Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items
Opleiding
Bepaling in
het artikel
1

De houder zorgt er voor dat ten minste één
beroepskracht voorschoolse educatie, die
werkzaam is in de VVE-groep (d.w.z. op die
tijden dat geïndiceerde kinderen daadwerkelijk
worden opgevangen), beschikt over een
certificaat van een met goed gevolg afgelegd
scholingsprogramma met betrekking tot een
erkend VVE-programma (erkend door het NJI
en opgenomen in de Databank Effectieve
Jeugdinterventies). Indien de andere
beroepskracht, die op dezelfde groep staat, niet
over dit certificaat beschikt, dient deze in ieder
geval een opleiding als genoemd in artikel 4 lid
2 of 3 van het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie te hebben
afgerond. Daarnaast dient deze andere
beroepskracht te kunnen aantonen deel te
nemen aan een scholingsprogramma met
betrekking tot een erkend VVE-programma of
met dit scholingsprogramma te gaan starten
(inschrijfbewijs met startdatum=< 6 maanden).
Indien de beroepskracht al deelneemt aan een
dergelijk scholingsprogramma dient de
beroepskracht aan te tonen dat hij/zij daar
korter dan 2 jaar na de start van het
scholingsprogramma mee bezig is.
In het geval er meer dan 2 beroepskrachten op
een VVE-groep staan dienen alle leidsters een
opleiding als genoemd in artikel 4 lid 2 of 3 van
het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie te hebben afgerond. De
aanvullende scholingsvereisten met betrekking
tot een erkend VVE-programma gelden voor de
eerste 2 beroepskrachten.
(art. 2 lid a Nadere regels voor VVEarrangementen)

Toelichting toezichthouder

Ja

Nee

Niet beoordeeld

☒

☐

☐

Beleid
Bepaling in artikel

2

De houder legt in het pedagogisch
plan/werkplan vast (ligt op locatie; is digitaal
beschikbaar op locatie) op welke wijze het VVEprogramma door de gecertificeerde
beroepskrachten wordt uitgevoerd, hoe de
onderscheiden ontwikkelingsdomeinen taal,
rekenen/ordenen, sociaal emotionele
ontwikkeling en motoriek zijn ingericht en met
welke frequentie kinderen aan het taalintensieve aanbod deelnemen.
(art. 2 lid b Nadere regels voor VVEarrangementen)

Toelichting toezichthouder

Ja

Nee

Niet beoordeeld

☒

☐

☐

Registratie
Bepaling in artikel

Ja

Nee

Niet beoordeeld

3

De houder registreert per dagdeel de
aanwezigheid (minimaal 10 uur per week) van
de VVE geïndiceerde kinderen in een
aanwezigheidsregistratiesysteem.
(art. 2 lid c Nadere regels voor VVEarrangementen)

☒

☐

☐

4

De houder registreert per dagdeel de ingezette
beroepskrachten op de VVE-groepen in een
aanwezigheidsregistratiesysteem.
(art. 2 lid d Nadere regels voor VVEarrangementen)

☒

☐

☐

5

De houder legt de vorderingen van de kinderen
vast. Voor de registratie van vorderingen op het
gebied van taal en rekenen/ordenen wordt het
Cito/LOVS gebruikt.
(art. 2 lid e Nadere regels voor VVEarrangementen)

☒

☐

☐

6

De houder legt de vorderingen van de kinderen
vast. Voor de registratie van de sociaal
emotionele en motorische ontwikkeling wordt
gebruikt gemaakt van een kindvolgsysteem dat
is afgestemd met de gemeente Enschede. De
houder volgt de protocollen/werkinstructie van
dit kindvolgsysteem m.b.t. de periodieke
verzameling en vastlegging van
ontwikkelingsgegevens.
(art. 2 lid e Nadere regels voor VVEarrangementen)

☒

☐

☐

Toelichting toezichthouder

Overdracht
Bepaling in het artikel

7

De houder legt in een protocol of in het
beleidsplan/werkplan (ligt op locatie; is digitaal
beschikbaar op locatie) vast hoe hij zorgt voor
een warme overdracht van de VVE-peuter naar
de basisschool.
De houder draagt zorg
(inspanningsverplichting) voor een goede,
warme overdracht van de VVE-peuter naar de
basisschool.
(art. 2 lid f Nadere regels voor VVEarrangementen)

Toelichting toezichthouder

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

☒

☐

☐

Ouderparticipatie
Bepaling in het artikel

8

De houder heeft in het
ouderbeleidsplan/werkplan (ligt op locatie; is
digitaal beschikbaar op locatie) vastgelegd hoe
het de ouders nauw betrekt bij het VVEprogramma.
(art. 2 lid g Nadere regels voor VVEarrangementen)

9

De houder heeft in het
ouderbeleidsplan/werkplan (ligt op locatie; is
digitaal beschikbaar op locatie) vastgelegd welk
stappenplan hij volgt indien het kind minder
dan 10 uur per week deelneemt aan het VVEarrangement, met als doel het kind z.s.m. weer
te laten deelnemen aan het volledige
arrangement van tien uren per week. De
houder heeft de inspanningsverplichting de
ouders aan te sporen het kind aan het volledige
VVE-arrangement te laten deelnemen.
(art. 2 lid g Nadere regels voor VVEarrangementen)

10

1. De houder legt bij opname van het kind in
het VVE-arrangement (ligt op locatie; is
digitaal beschikbaar op locatie) met de
ouders schriftelijk vast:
•
dat zij om redenen van continuïteit hun
kind tenminste 1 jaar ononderbroken
deel laten nemen;
•
dat zij de intentie hebben deel te
nemen aan de ouderactiviteiten, zoals
die omschreven zijn in het
pedagogische plan van de organisatie;
•
dat zij instemmen met overdracht van
gegevens over hun kind aan de door
hen gekozen basisschool;
•
dat zij bij voorkeur een basisschool
kiezen binnen een Integraal
KindCentrum waar de houder onderdeel
van uitmaakt.
(art. 2 lid h Nadere regels voor VVEarrangementen)

Toelichting toezichthouder

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats

: Alfonsus peuteropvang
: 15
: ja

: KOV Hebbes BV
: Haaksbergerstraat 501
: 7545 PH Enschede

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Enschede
: Postbus 20
: 7500 AA Enschede

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500 BK Enschede
053 - 487 6700
Manon Bos

14-05-2019
16-05-2019
27-05-2019
29-05-2019
29-05-2019

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

Zienswijze t.a.v. het inspectierapport kinderopvang Hebbes locatie peuteropvang de Alfonsus aan
de Pastoor Geertmanstraat 17 te Enschede d.d.14 mei 2019
Wij zijn verheugd te mogen lezen dat ook na de kritische inspectie van de inspecteur onze
peuteropvang locatie aan de Pastoor Geertmanstraat 17 te Enschede aan alle gestelde eisen mbt
VVE voldoet.
Wij willen de inspecteur bedanken voor haar kritische blik en het dialoog.
Met vriendelijke groet,
Maureen Welhuis
Directeur
KOV-Hebbes

