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Inleiding 
 
Waarom toezicht op eisen VVE gemeente Best? 
 
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 Best voert de GGD Brabant-Zuidoost dit 
onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de VVE-eisen 2016 die door de gemeente Best 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 2016 door de gemeente Best zijn vastgesteld.  

2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de inspectie 
items die beoordeeld zijn vanuit de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). 

 
Leeswijzer 

Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde VVE-eisen 2016. 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 Best van de benodigde 
informatie te voorzien in verband met de handhaving op de VVE-eisen, wordt bij VVE-eisen 
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 Best 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 2016 

 
Algemeen 
Peuterwerk Hummeltje te Best is onderdeel van een particuliere kinderopvangorganisatie Little 

People, die sinds 2010 verschillende locaties voor dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse 
opvang (bso) in Best exploiteert. 
 
De houder heeft bij de gemeente Best in november 2015 een aanvraag gedaan om te starten met 
peuterwerk, één peutergroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Het betreft de 
overname van de peuterspeelzaal ‘’t Hummeltje’ (de peuterspeelzaal was op 15-01-1975 gestart 

onder de Stichting Peuterspeelzalen).  
 
Peuterwerk Hummeltje is gevestigd in de basisschool ‘De Paersacker’ aan de Johan Verleunstraat 
29 te Best, met een eigen ruimte, toegang en buiten speelgelegenheid. De groep is op 01-01-2016 
gestart onder de nieuwe organisatie Little People. 
 
Peuterwerk Hummeltje is samen met basisschool ‘De Paersacker’ een kindcentrum in wording. “De 

samenwerking dient het komend jaar vorm te krijgen”, aldus de houder. 

 
Op de locatie wordt gewerkt met de voorschoolse methode Startblokken van basisontwikkeling. Het 
programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Vanuit de visie van Startblokken zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie verschillend voor elk kind. Hierdoor wordt er 
vanuit de methode niet gewerkt met een voorgeschreven structuur of gesloten werkplan maar met 
ontwikkelingsgerichte activiteiten die als ‘bouwstenen’ dienen en worden aangepast aan de 

behoeften van een kind. 
  
Er wordt gewerkt vanuit projectthema’s zodat kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen 
uit de ‘echte’ wereld, zoals de thema's: Welkom, Feesten in december, ziek zijn, familie etc. Vanuit 
die thema's worden ontwikkelingsgerichte activiteiten georganiseerd en krijgen kinderen de 
mogelijkheid om eigen ervaringen met elkaar te delen. Een thema heeft een duur van gemiddeld 4 

tot 6 weken. De eerste week staat in het teken van oriëntatie, waarbij in de overige weken 
verwerking en verdieping plaatsvindt. Op moment van inspectie is het thema: ‘Sinterklaas’.  
 
VVE inspectie 
Vanaf 2016 heeft de gemeente Best extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking van de 

VVE locaties te Best. 
 

Huidige inspectie op 28-11-2016 
De huidige inspectie betreft een nulmeting en is een eerste inspectie van de extra VVE-eisen die de 
gemeente Best voor 2016 heeft opgesteld. De gemeente zal nog niet handhaven op eventuele 
overtredingen. Vanaf 2017 dienen alle VVE geregistreerde kindercentra te voldoen aan de gestelde 
VVE-eisen om de kwaliteit te borgen en in aanmerking te komen voor VVE-subsidie. De huidige 
VVE-eisen worden in 2017 mogelijk bijgesteld. 
 

Om tot deze beoordeling te komen heeft er op de locatie de groep peuterwerk een observatie 
plaatsgevonden, zijn vragen gesteld aan de aanwezige beroepskrachten en heeft een persoonlijk 
gesprek met de houder plaatsgevonden.  
 
Observatie van de pedagogische praktijk 
Tijdens de observatie is gezien dat er een positieve sfeer heerst op de groep. Gezien is dat de 

kinderen het naar de zin hebben. Zij zijn vrolijk en energiek. De kinderen zijn snel afgeleid, 
waardoor het ochtendkringetje door de beroepskrachten kort wordt gehouden. Daarna gaan zij in 

de speelhoeken met elkaar of alleen spelen en hebben plezier. De beroepskrachten verdelen de 
taken, zodat één beroepskracht tijd heeft om een voorbereidde activiteit met kleine groepjes 
kinderen te gaan uitvoeren. De andere beroepskracht sluit aan in de speelhoeken. Zij kijkt naar de 
kinderen en springt in op de beleving en drukte van de kinderen door een bewegingsspel aan te 
bieden (‘de zwarte pietjes gooien pakjes in de schoorsteen’). De kinderen laten zich 

enthousiasmeren en doen vrolijk mee. Gezien is dat de beroepskracht tijdens het vrije spel tevens 
bewust taal- en spelmogelijkheden aanbiedt, waarmee zij leermomenten creëert.  
 
In 2017 zal de observatie uitgebreider worden beschreven omdat de inspectie van de extra VVE- 
eisen van de gemeente wordt gekoppeld aan de jaarlijkse inspectie van de Wet Kinderopvang. 
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Interview beroepskrachten en houder 

De beroepskrachten beantwoorden de vragen van de toezichthouder op heldere wijze. Zij zijn zich 
bewust van individuele ontwikkelingstrajecten van de kinderen. Zij vertellen hoe op de locatie VVE 
wordt ingezet en hoe zij dit organiseren. Voorbeelden: beroepskrachten vertellen dat zij een  
themavoorbereiding maken, maar wijken daar ook van af om in te kunnen springen op de beleving 

van de kinderen. De methode Startblokken geeft hen daarin juist ook de ruimte omdat de inbreng 
van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers en het spel centraal staan. Zij geven 
tevens aan dat zij de groep kinderen voor een aantal activiteiten bewust splitsen om de 
betrokkenheid van kinderen te vergroten, beter zicht te hebben op datgene de kinderen al wel of 
niet beheersen of om extra taalaanbod te geven aan individuele kinderen. 
 

De toezichthouder heeft dezelfde ochtend in gesprek met de houder de eerste bevindingen en de 
items van het rapport doorgenomen. Opgevraagde documenten zijn direct gemaild. In gesprek met 
de houder komt naar voren dat de afgelopen periode (en de komende periode) in het teken staat 
van verdere implementatie VVE op de groep, begeleiding beroepskrachten en het vormgeven aan 
de samenwerking met de basisschool. 
 
 

Conclusie huidige inspectie: 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er niet aan alle VVE-eisen 2016 wordt voldaan. Zie 
hiervoor onderstaand overzichtstabel en toelichting per item in het rapport. 
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items  

 

 

Voorwaarde Ja Nee Niet beoordeeld 

1 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen 

   

2a Horizontale stamgroepen 2-4 jarigen en 
beroepskracht-kind-ratio 

   

2b Omvang aanbod voorschoolse educatie    

2c Integratie kinderen met- en zonder indicatie    

3 Samenwerking basisschool, doorgaande lijn    

4 Informatieverstrekking VVE monitor    

5 Certificering beroepskrachten voorschoolse 

educatie 

   

6 Randvoorwaarden voorbereiding en 
evaluatietijd 

   

7 Kind-volg-systeem    
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1. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde De voorschoolse instelling voldoet aan de 
wettelijke vereisten (‘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 
 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 17-03-2016 is geconstateerd dat, op drie items na, wordt voldaan 

aan de Wko. De items die niet voldoen hebben betrekking op de informatieverstrekking voor 
ouders en op de inhoud van de klachtenregeling. Er heeft 'Overleg en Overreding' plaatsgevonden. 

De toezichthouder geeft de houder daarmee een eenmalige mogelijkheid om de overtredingen 
(document- en website aanpassing) alsnog op te lossen. De houder heeft binnen één week 
aangegeven dat de informatie op de website en de inhoud van de interne klachtenregeling is 
aangepast. De toezichthouder heeft deze wijzigingen getoetst en geconstateerd dat de drie 
overtredingen zijn opgelost en wordt voldaan aan de eisen van de Wko. 
 
 

 

  

                                                 

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

rapport wordt openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang.  
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2. Horizontale stamgroepen 2-4 jarigen, beroepskracht-kind-ratio en 

integratie kinderen met- en zonder indicatie 
 

Voorwaarde Ja Nee Niet beoordeeld 

2a 
 

De voorschoolse instelling verzorgt VVE in een 
groep van kinderen vanaf minimaal 2 jaar 
(horizontaal). Bij eventuele gesplitste verticale 
stamgroepen ten behoeve van de peuteropvang 
voldoet tijdens de uren van de 
VVE-peuteropvang de beroepskracht-kindratio 

voor deze separate peuteropvang alsmede die 
van een eventuele baby-dreumesgroep. De 
beroepskracht-kindratio wordt tijdens die uren 
per leeftijdsgroep berekend. 

   

2b Vanaf 2,5 jaar tot het kind 4 jaar wordt VVE 
verzorgt, gedurende tenminste 2 momenten 

van minimaal 2,5 uur per moment 
(reguliere peuters) en/of nog eens 2 momenten 
van minimaal 2,5 uur extra voor de door het 

consultatiebureau 
geïndiceerde peuters per week. Het VVE 
programma wordt minimaal 40 weken per jaar 
uitgevoerd. 

   

2c 
 

Integratie: Doel moet zijn dat kinderen met en 
zonder indicatie gezamenlijk leren en spelen in 
een groep. 
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Toelichting toezichthouder                                                                

 

Voorwaarde 2a 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 
Peuterwerk Hummeltje heeft één groep peuters van 2-4 jaar met maximaal 16 kinderen. 
Er wordt zodoende voorschoolse educatie aangeboden in één horizontale groep. 
 
 

Voorwaarde 2b  

Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan.  
 

 De groep peuterwerk is geopend in de ochtend van 08.30 – 11.30 uur en in de middag van 
12.15 – 14.15 uur. De peuters worden gemiddeld 2 of 4 dagdelen geplaatst en hebben 
vaste combinatie dagdelen van ochtenden en middagen gekoppeld. Op deze groep zijn de 
middagen, geen momenten van minimaal 2,5 uur.  

 
 Aandachtspunt implementatie beleid VVE:  

Tijdens het interview met één van de beroepskrachten blijkt dat zij gedurende het gehele 
dagdeel, bewust VVE aanbiedt. Dit is in de praktijk gezien. 
De houder dient echter ook door middel van vastgesteld beleid aantoonbaar te maken dat 
op de groep, 2,5 uur aansluitend per moment VVE wordt aangeboden. De werkwijze dient 
beschreven en besproken te zijn met de beroepskrachten, zodat alle beroepskrachten 

bewust zijn van de vastgestelde werkwijze en van het feit dat de gehele openingstijd, VVE-
tijd is, zodat de VVE-tijd ten volle wordt gebruikt en dat dit te allen tijde geborgd en te zien 
is in de praktijk. 

 
 
Voorwaarde 2c 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

 
Integratie: Doel moet zijn dat kinderen met en zonder indicatie gezamenlijk leren en spelen in een 
groep.  
 
In de groep peuterwerk waar de VVE geïndiceerde kinderen zijn geplaatst vinden gezamenlijke 
activiteiten plaats om integratie tussen kinderen met en zonder VVE indicatie te bevorderen. Op 

moment van inspectie hebben 17 kinderen een VVE indicatie van in totaal 44 kinderen (40%). 
 
Aandachtspunt implementatie beleid integratie 
De basiselementen voor het samen spelen en leren van kinderen met en zonder indicatie zijn 
aanwezig, echter worden deze nog niet voldoende planmatig bevorderd. Het doel van integratie en 
hoe dit in de praktijk wordt bevorderd staat niet beschreven. Ook is dit niet opgenomen in 
bijvoorbeeld de thema-uitwerkingen of in een groepsplan. Omdat verschillende beroepskrachten 

situaties aangeven hoe zij in de praktijk hiermee omgaan, wordt het nu als aandachtspunt 
beschouwd. De houder kan hierop een verbetertraject inzetten om integratie met alle 
beroepskrachten te bespreken, hoe dit in de praktijk weg te zetten, de werkwijze te beschrijven en 
op te nemen in de voorbereidingen/plannen, zodat iedereen nog meer bewust is om duidelijk 
integratie in te zetten, zodat bewuste situaties kunnen worden gecreëerd dat kinderen ‘onbewust’ 
van elkaar kunnen leren. 
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3. Samenwerking, doorgaande lijn 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde Er is sprake van een in een actueel Pedagogisch 
Educatief Raamplan vastgelegde samenwerking 
tussen de partner binnen het IKC of IKC in 
wording (doorgaande lijn). 
Het Pedagogisch Educatief Raamplan bevat 
naast afspraken over meerjaren samenwerking, 
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 kl¡maat, educatief 
handelen); 
- D. Ontwikkeling begeleiding en zorg; 
Ontwikkelings- en opbrengstgericht werken; 
- E. Kwaliteitszorg (voor- en vroegschool); 
- F. VVE advies, doorgaande lijn, bevorderen 

integratie. 
 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan.  

 
De houder geeft aan dat er geen samenwerkingsovereenkomst in een Pedagogisch Educatie 
Raamplan (items A t/m F) door beide is vastgesteld. 
 
Het Pedagogisch Educatief Raamplan zoals deze bedoeld is beschrijft, naast de items A t/m F, een 

algemeen beeld over de wijk, het kindcentrum, het aantal geïndiceerde kinderen, een 
overlegstructuur, ’t doorvoeren van een doorgaande lijn, een verbeterplan per jaar en afspraken 

over een meerjaren samenwerking, concreet met acties en daarvoor aangestelde 
verantwoordelijken. 
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4. Informatieverstrekking VVE monitor 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde De voorschoolse instelling verstrekt jaarlijks 
alle voor de gemeentelijke VVE monitor 

vereiste gegevens en verwerkt de locatie 
specifieke uitkomsten van de VVE monitor 
vervolgens in de onder "3" genoemde 
verbeterafspraken 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 

De voorwaarde is niet beoordeeld. De gemeente zal in 2017 de eerste vragenlijst naar de houders 
uitzetten. 
 

 

 

5. Certificering beroepskrachten voorschoolse educatie 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde Vaste medewerkers die werkzaam zijn tijdens 
in de periode beschreven onder eis 2 zijn 
geschoold of zijn in opleiding voor de 
methodiek startblokken. Deze afspraak is voor 
heel Best gemaakt. 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 
Alle beroepskrachten hebben het certificaat Startblokken. Eén beroepskracht heeft een extra ‘VVE 
coach’ certificaat. Tijdens de inspectie zijn deze ingezien.  

 

 

6. Randvoorwaarden voorbereiding en evaluatietijd 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde De voorschoolse instelling heeft schriftelijk 
vastgelegd hoe pedagogisch medewerkers de 
voorbereidings- en evaluatietijd (voor- en 
nawerk), oudercontactmomenten en overleg 
momenten binnen het IKC om dienen te 

gaan. 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 niet voldaan. 
 
De houder heeft geen beleid vastgesteld over planmatig inzetten van taakuren voor de 
beroepskrachten met betrekking tot VVE.  
 

 



 

12 

 

7. Kind-volg-systeem 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde De voorschoolse instelling hanteert een kind 
volgsysteem en stemt de resultaten af met 
haar schoolpartner door middel van minimaal 

gebruik te maken van het 'Bestse 
overdrachtsformulier’ voor alle peuters en als 
het VVE geïndiceerde peuters in combinatie met 
een warme overdracht.  

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 
De locatie stemt de resultaten af met de schoolpartner door middel van het ‘Bestse 
overdrachtsformulier’. 

 
Voor VVE geïndiceerde kinderen vindt een warme overdracht plaats.  

 
Op het kindcentrum wordt door beide partners het observatie instrument ‘KIJK’, kind-volg-systeem 
digitaal gebruikt. 
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Gegevens voorziening 
 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Little People 
Website : http://www.kinderopvanglittlepeople.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Little People B.V. 
Adres houder : Bijenhei 11 
Postcode en plaats : 5685 GP Best 
Website : 62342282 
KvK nummer : www.kinderopvanglittlepeople.nl 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 810 
Postcode en plaats : 5700 AV Helmond 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door : H. Sol 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Best 
Adres : Postbus 50 

Postcode en plaats : 5680 AB  Best 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 01-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercomissie 

: 28-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-12-2016 

  
Overzicht gebruikte bronnen  Interview beroepskrachten, 29-11-2016 

Interview houder, 29-11-2016 

Observatie, 29-11-2016 van 08.15 – 10.15 uur 
Pedagogisch werkplan, oktober 2016 
Voorbereiding en evaluatie thema, op locatie 
ingezien 
Certificaten VVE beroepskrachten 
Document peuteraantallen, VVE geïndiceerd-niet 
geïndiceerde peuters 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 

 
De zienswijze is digitaal op 16-12-2016 door de GGD ontvangen. 
 
 

Hierbij stuur ik onze zienswijze voor peuterspeelzaal ‘t Hummeltje: 
 
Kinderopvang Little People kenmerkt zich door kleinschalige kinderopvang in een huiselijke sfeer, 
waardoor er meer ruimte is voor een persoonlijke en liefdevolle aandacht voor elk kind. Wij vinden 
dat elk kind uniek is en willen elk kind ondersteunen bij het verkennen van zichzelf en de omgeving. 
Dit doen we door het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving waarin ruim aandacht is voor 
persoonlijke en liefdevolle aandacht. Wij streven daarbij voortdurend naar hoge kwaliteit van de 
opvang. 
 

Wij vinden het prettig dat het resultaat van onze kwaliteitsinspanningen wordt bevestigd door uw 
inspectierapport. U gaf tijdens uw bezoek nog enkele suggesties om de kwaliteit nog verder te 
vergroten. Wij stellen deze suggesties op prijs en hebben naar aanleiding daarvan inmiddels 
verdere verbeteringen doorgevoerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Debbie Beunis 
Kinderopvang Little People 
 
 

 

 

 


