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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 Brabant-
Zuidoost dit onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de VVE-eisen 2022 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 2022 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 2022. 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 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 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, 2022 
 

Kids Society Erica biedt kinderopvang in de gemeente Nuenen en Eindhoven. Kids Society Erica 
werkt vanuit zeven locaties. Zij bieden kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk. 
 
Kids Society Erica Tellegenstraat is gevestigd in het stadsdeel Strijp te Eindhoven. De locatie heeft 
1 peutergroep waar maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.  
 

Kids Society Erica Tellegenstraat vormt samen met basisschool de Schakel een SPILcentrum. SPIL 
staat voor spelen, integreren en leren. Het SPILcentrum werkt met de VVE methode Startblokken 
Basisontwikkeling. Naast de VVE-methode Startblokken hanteert zowel de peutergroep als de 
basisschool een tweede VVE-methode als bronnenboek. De basisschool hanteert als bronnenboek 
Schatkist. De peutergroep hanteert Uk en Puk als bronnenboek. Er wordt gewerkt met 
projectthema’s die gedurende ongeveer zes weken centraal staan.  
 

Er is afstemming tussen de gehanteerde methodieken van de basisschool en het peuterwerk. Door 
middel van het VVE-afstemmingsoverleg vindt de concrete uitwerking van deze samenwerking 
plaats tussen de medewerkers van het peuterwerk, de kinderopvang en de leerkrachten van de 

onderbouw. Dit gebeurt onder regie van de VE coördinator van de basisschool en de 
locatiemanager van KSE Tellegenstraat.  
 

De samenwerking met de basisschool is geïntensiveerd op o.a. het samenwerken bij thema's en op 
ondersteuning bij kindbesprekingen gericht op het aanbieden van een gedifferentieerd aanbod. Zo 
worden thema's gezamenlijk opgestart en afgesloten. Het spelen van de oudste peuters met de 
peuters van KSE Tellegenstraat bij de kleuters is structureel ingezet. Dit bekrachtigt de doorgaande 
lijn en vergroot de integratie van kinderen met en zonder VVE-indicatie. 
  
Zowel De Zuidzorg (indicatiestelling) als WIJ Eindhoven participeren binnen de zorgstructuur. 

Zorgkinderen worden periodiek besproken in een gezamenlijk zorgoverleg. 
 
De bibliotheek is gehuisvest in het SPILcentrum en werkt samen met basisschool, kinderopvang en 
peuterwerk aan taalontwikkeling en leesbevordering van kinderen en hun ouders. 
 
Speelinloop 
De speelinloop vindt op woensdagmorgen plaats voor kinderen van 0 jaar tot 2,3 jaar en hun 

ouders. De kinderen krijgen stimulerende ontwikkelingsactiviteiten aangeboden en tegelijkertijd 
ontvangen de ouders een ‘lichte vorm’ opvoedingsondersteuning. De speelinloop wordt begeleid 
door twee pedagogische medewerkers. De tijdsduur is 1 ½ uur met een maximum van 10 kinderen 
en 10 ouders. De activiteiten vinden plaats volgens een vaste structuur en sluiten aan op de 
thema’s van de peutergroep. Wegens personeelstekort is de speelinloop groep tijdelijk gesloten. 
 

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 2016. 
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Inspectiegeschiedenis 2018 - 2021 
Vanaf 2013 heeft de gemeente Eindhoven extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking 

van de VVE locaties te Eindhoven. 
 
 

Datum 
inspectie 

  
Bevindingen 
  

Jaarlijkse 
VE inspectie  
06-11-2018 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat het kindercentrum voldeed aan alle VVE- 
eisen die door de gemeente Eindhoven in 2018 werden gesteld. 
 

Jaarlijkse 
VE inspectie  
27-05-2019 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de VVE-eisen 2019. 

Jaarlijkse 
VE inspectie  
16 
november 
2020 

In verband met de coronacrisis is deze inspectie op afstand uitgevoerd. De 
gemeente Eindhoven heeft vanwege corona samen met de GGD besloten, om 
tijdelijk 5 van de 10 voorwaarden te toetsten tijdens de jaarlijkse inspectie van 

2020.  Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat er niet volledig werd voldaan 
aan de VVE-eisen 2020. Er wordt (vanwege overmacht door Corona) niet voldaan 
aan voorwaarde 1 Wet kinderopvang. De overtreding die is geconstateerd heeft 
betrekking op een item van het domein Pedagogisch Klimaat (Voorschoolse 

Educatie, 3F). 
 
Aangezien de overtreding betrekking heeft op Corona, golden er verzachtende 
omstandigheden. De toezichthouder heeft het advies ‘niet handhaven’ aan de 
gemeente gegeven. 

 
 
 
Huidige inspectie 
Op 12 december 2022 heeft er een er op alle peutergroepen een observatie plaatsgevonden en op  
20 december ’22 een telefonisch gesprek met de manager plaatsgevonden.  

 

Conclusie 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de VVE-eisen 2022. 
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items  

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

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. 
 
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    

11 De pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschool (per 1 
januari 2022 wettelijke verplicht) heeft een 2 maanden 
erkende VE basistraining succesvol afgerond, of volgt 
aantoonbaar een erkende VE basistraining. 

   

 

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

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  

Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  

 
Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

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

rapport wordt openbaar in het Landelijk Register 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  

Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  
 
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen. 1 verticale groep 0-4 jaar en 1 VE groep.  

 
De maximale groepsgrootte bedraagt 16 peuters in de leeftijd van 2,3 tot 4 jaar. 
 
VVE geïndiceerde kinderen nemen deel aan alle vier de dagdelen. Peuters zonder VVE-indicatie 

nemen minimaal twee dagdelen deel aan de peutergroep. 
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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  

Er wordt voldaan aan de voorwaarde.  
 
Kids Society Erica Tellegenstraat maakt gebruik van kindvolgssytemen Kijk! En Looqin.  
 
De basisschoolpartner maakt ook gebruik van Kijk! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2 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). 

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  

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
De peutergroep van KSE Tellegenstraat is 40 weken per jaar geopend op onderstaande dagen en 
tijden. Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een niet-geïndiceerde peuter 8 

uur VE wordt aangeboden en een geïndiceerde peuter 16 uur, op minimaal 3 dagen per week. De 

VE activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, 
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
De groep is open op de volgende tijdstippen:  

  Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 

Peutergroep  8.20-12.30u  8.20-12.30u  x  8.20-12.30u  8.20-12.30u 
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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 (sociaal-
emotioneel, taal, rekenen, motoriek). 

   

Toelichting toezichthouder  

Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  
 
In de themaplanning staan de doelstellingen (de ontwikkelingslijnen n.a.v. evaluatie vorige thema 
en de observatiemethodiek KIJK, doelen uit SLO en reader ontwikkeldomeinen opgesteld door de 
orthopedagogen van KSE)  tevens staat hierin de differentiatie voor de subgroepjes. 
 

Wanneer uit het observatie- en het volgsysteem KIJK  en/of de groepsanalyses blijkt dat de peuter 
extra ondersteuning nodig heeft bij zijn ontwikkeling, wordt deze gegeven tijdens het spelen. 
Hiervoor wordt in de week- en dagplanning rekening gehouden.  Activiteiten worden gericht 
gekoppeld aan de peuter en zijn ontwikkelbehoefte. Elke peuter heeft een of meerdere 
groeiplannen. Elk thema staat er een groeiplan centraal voor de taalontwikkeling en indien nodig 
ook een groeiplan op het gebied van rekenen, motoriek of sociaal-emotioneel.  
De pedagogisch medewerker bereidt kinderen voor op activiteiten die komen en herhaalt 

activiteiten die aangeboden zijn. Ook kinderen die zich sneller ontwikkelen, krijgen activiteiten op 
hun eigen niveau aangeboden. 

 
Naast de observaties in KIJK registreren de pedagogisch medewerkers ook in Looqin. Hierin staan 
de individuele doelen van de kinderen beschreven en hoe daar concreet aan gewerkt wordt. 
Uitkomsten uit de spilzorgoverleggen worden tevens geregistreerd in Looqin. De dag planning 

wordt na groepstijd geëvalueerd of de doelen zijn behaald. Wekelijks wordt hiervan verslag 
gemaakt in de individuele groeiplannen van Looqin. 
 
Tijdens de inspectie kan de houder aantoonbaar maken door middel van o.a. individuele 
handelingsplannen, dat de kinderen individuele ontwikkelingstrajecten hebben. Tijdens de 
activiteiten wordt gewerkt aan deze individuele ontwikkeldoelen. Deze activiteiten zijn gekoppeld 
aan de speelhoeken zoals de huishoek, de ontdekhoek, de taalhoek en de beeldende hoek. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang 
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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 (sociaal-
emotioneel, taal, rekenen, motoriek). 

   

Toelichting toezichthouder  

Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  
 

De beroepskracht vertelt tijdens het interview dat er op groepsniveau planmatig en 
ontwikkelingsgericht gewerkt wordt aan de vier ontwikkelingslijnen van SLO en geeft hier 
voorbeelden van. Dit is tevens terug te zien in de thema uitwerking. Er wordt gewerkt met diverse 
groepssamenstellingen die samengesteld worden aan de hand van groepsanalyses. In de 
themaplanning staan de doelstellingen (de ontwikkelingslijnen n.a.v. evaluatie vorige thema en de 

observatiemethodiek KIJK, doelen uit SLO en reader ontwikkeldomeinen opgesteld door de 

orthopedagogen van KSE)  tevens staat hierin de differentiatie voor de subgroepjes. 
 
Grote kring 
In de grote kring worden activiteiten uitgevoerd waar alle kinderen aan deel kunnen nemen. Dit 
gebeurt bij de start van de dag door iedereen welkom te heten en de activiteiten van het thema te 
introduceren, samen te zingen en te dansen. Ook in de kring tijdens het fruit eten vinden deze 
momenten plaats.  

 
Kleine kring 
Voor de activiteiten in de kleine kring worden de kinderen ingedeeld op grond van het 
ontwikkelingsniveau en behoefte of op grond van de extra ondersteuning die ze al dan niet nodig 
hebben. De onderliggende informatie hiervoor komt o.a. uit KIJK (individuele kind-volg systeem)en 
de groepsbesprekingen/analyse, tevens uit de evaluaties van de activiteiten. De uitkomsten 
worden planmatig ingebed in de volgende reeks activiteiten en zijn gericht op de 4 

ontwikkelingsdomeinen : sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. In de 
themaplanning staan de doelstellingen, tevens staat hierin de differentiatie voor de subgroepjes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang 
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7. Bevorderen integratie 

Voorwaarde Ja Nee Niet 

beoordeeld 

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. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Toelichting toezichthouder  

Er wordt voldaan aan deze voorwaarde. 
 
De integratie van kinderen met en zonder indicatie wordt aantoonbaar planmatig bevorderd.  

 

Ten tijde van de inspectie heeft de peutergroep 14 kinderen in totaal. Van deze 14 kinderen 
hebben 12 kinderen een VE indicatie. 
 
Voorwaarde a: In het pedagogisch werkplan KSE Erica Tellegenstraat staat opgenomen: ‘Verder 
wordt er planmatig aandacht besteed aan integratie. Niet VVE- kinderen spelen met VVE 
geïndiceerde kinderen door gezamenlijke activiteiten met de dagopvang en de kleuters van school. 
De VVE kinderen ontmoeten ook de kinderopvangkinderen tijdens openings- en sluit activiteiten 

van het thema. Er lopen diverse gezamenlijke en geplande activiteiten om de integratie te 
bevorderen. Deze zijn terug te vinden in de (thema)planningen.  
 
Voorwaarde b: De voorschool handelt in de praktijk conform de beschreven wijze waarop integratie 
van peuters met en zonder indicatie wordt bevorderd. De houder is zich bewust dat integratie van 
kinderen met en zonder indicatie, vanwege dit hoge percentage, vooral moet plaatsvinden buiten 
de groep. Tijdens de inspectie is gezien dat de kinderen gezamenlijk buiten spelen en er een 

gerichte activiteit plaatsvindt waarbij kinderen met- en zonder VE indicatie met elkaar samen 
spelen.  
 

 
 
 

 

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

 
 

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  

 
Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  
 
Op pagina 15 t/m 18 in het Persplan 2022- 2023 wordt beschreven hoe het spilcentrum werkt aan 
ouderbetrokkenheid.  
 



12 

Inspectierapport VVE criteria 13-12-2022 
Kids Society Erica Tellegenstraat 

De visie van het Spilcentrum op Ouderbetrokkenheid luidt: Ouders meenemen als gelijkwaardige 
partners in de opvoeding, zowel in kinderopvang, peuterwerk als onderwijs, zien wij als de 

belangrijkste pijler om voor onze kinderen een positieve en gezonde groei  op alle 
ontwikkelingsgebieden te kunnen bewerkstelligen. […] Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en 
ouders zijn gelijkwaardige partners in opvoeding en educatie. Ouders hebben veel positieve invloed 
op de ontwikkeling en het leren van hun kind. Wij vinden het dan ook heel belangrijk om met 

ouders samen te werken. Samen staan wij voor het opvoeden, begeleiden en ondersteunen van 
kinderen. 
 
Ouders worden op verschillende manieren en niveaus betrokken bij de ontwikkeling en groei van 
hun kinderen bij het kinderdagverblijf, het peuterwerk en de basisschool. 
Per thema heeft het spilcentrum uitgewerkt hoe zij praktisch vorm geven aan ouderbetrokkenheid.  

Samen: Leven- Weten- Leren- Werken – Denken – Beslissen.  
 
Voorbeelden van activiteiten die ondernomen worden door het Spilcentrum om ouderbetrokkenheid 
te bevorderen zijn: 
 
- Het welkom gesprek/intake 
- Kijkmomenten in de groep 

- De themabrief 
- Helpende handen 
- De thematafel met spullen van thuis 
- De familiemuur 
- Koffie- en thema ochtenden 
 
 

Daarnaast worden alle ouders rondom de screening van Looqin uitgenodigd voor een 10 minuten 
gesprek. Op aanvraag van ouders of van pedagogisch medewerkers kan dit vaker of minder vaak 
plaatsvinden. Kinderen met een VVE indicatie worden altijd twee keer per jaar actief uitgenodigd 
voor een 10 minuten gesprek.  
Voor een nieuw thema worden ouders op de hoogte gebracht van het nieuwe thema door middel 
van een themabrief. Hierin wordt beschreven wat centraal staat in het thema en hoe ouders hier 

thuis bij aan kunnen sluiten.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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  
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Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  
 

Voor de peuterwerkgroep is een apart werkplan geschreven. Op pagina 7 is uitgewerkt hoe 
voorbereidings- en evaluatietijd wordt ingezet. Middels Plan-Do-Check-Act methode is uitgewerkt 
welke activiteiten worden ondernomen en hoeveel uur hiervoor wordt ingezet.  
 

De beroepskracht geeft aan dat deze condities in de praktijk uitgevoerd worden. 
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10. Samenwerking basisschool, doorgaande lijn 

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

 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. 
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Toelichting toezichthouder 

 
Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  
 
Er is een sprake van een vastgelegde samenwerking met SPILcentrum Lievendaal. 
 
De SPIL partners hebben gezamenlijk een Pedagogisch Educatief Raamplan (2022-2023) opgesteld 
waarin o.a. het Verbeterplan VVE is opgenomen, een kalender met overzicht van overleggen 

binnen het Spilcentrum, een gezamenlijk ouderbetrokkenheidsbeleid en een gezamenlijke 
themaplanning.  
 
Speerpunten voor 2023 uit het verbeterplan zijn o.a:  
 

• Begeleiding en zorg nog verder op de kaart gaan zetten m.b.v. de orthopedagoog van KSE. 

Samen met de IB-er zullen ze kijken naar de doorgaande lijn en de zorgmomenten 
begeleiden. 

• Avond organiseren met alle medewerkers van het SPIL om samen te kijken naar de visie 
en missie en of deze nog passend is binnen het SPIL centrum.  

• Arrangeren dat leerkrachten en pm-ers mee gaan draaien op elkaars groep.  
• Ouders op één manier benaderen binnen het Spilcentrum.  

 

Daarnaast is er een Spilzorg jaarplan. Hierin staat beschreven hoe spilzorgoverleggen worden 
vormgegeven. Deze overleggen worden voorgezeten door de orthopedagoog van KSE en de IB’er 
van de basisschoolpartner.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

11. Kwalificatie eisen VE pedagogisch beleidsmedewerker VE  

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

De pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschool (per 1 januari 

2022 wettelijke verplicht) heeft een erkende VE basistraining 

succesvol afgerond, of volgt aantoonbaar een erkende VE 

basistraining. 

   

Toelichting toezichthouder  

Er wordt aan de voorwaarde voldaan.  
 
De VE coach beschikt over een erkende VE basistraining.  

 

 

Gegevens voorziening 
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Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kids Society Erica Tellegenstraat 
Website : https://www.kidssociety.nl/locaties/tellegenstraat 
Aantal kindplaatsen : 46 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Erica  
Adres houder : Jacob Catsstraat 1  
Postcode en plaats : 5671VP Nuenen  
Website : https://kidssociety.nl/  

KvK nummer : 41088689  
 

 

Gegevens toezicht 
 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605 KR  EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door : E Vroomen 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : EINDHOVEN 
Adres : Postbus 90150 
Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 

 
Planning 

Datum inspectie : 13 december 2022 

Opstellen concept inspectierapport : 2-2-2023 
Vaststelling inspectierapport : 2-2-2023 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

:  

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

  
Overzicht gebruikte bronnen  Persplan 2023-2023 

Jaarplan Spilcentrum Lievendaal juni 2022 
Observatie 13-12-2022 
Pedagogisch Werkplan 2022-2023 
Themabrief ‘ik eet een ei’ 2022 
Overdracht andere groep KSE 

Pedagogisch beleid KSE 
Groepsplan PW ingezien op 13-12-’22  
Uitwerking themaplanning ‘wij vieren feest’.  

Scholingsgids 2023 
Spilzorgjaarplan 2023 
VE verbeterplan 
VE certificaat VE coach 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


