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Inleiding

LEA

Almere

2019-2022

In Almere werken we aan het verhogen van de kwaliteit in de voorscholen. Er is daarom
gekozen om vanaf 2019 te gaan werken met een ‘Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE’.
Deze kwaliteitsschaal is gekoppeld aan de onderwijsinspectienormen en bevat 3 niveaus:
1. Basis +
2. Educatieve kwaliteit
3. Kwaliteit van afstemming
Wat deze indeling voor de verschillende gebieden, Ontwikkelproces (OP), Kwaliteit zorg en
ambitie (KA) en Ontwikkelingsresultaten (OR) betekent, vindt u terug in dit document.
De voorscholen kunnen aan de hand hiervan goed in kaart brengen waar zij staan op de
kwaliteitsschaal en welke ontwikkelstappen er nog nodig zijn. Met uiteindelijk als LEAdoelstelling dat alle voorscholen eind 2022 voldoen aan het niveau educatieve kwaliteit,
dan wel kwaliteit van afstemming.
Dit instrument is niet alleen nuttig voor de voorscholen met een gesubsidieerd aanbod,
maar kan ook nuttig zijn voor andere voorschoolse voorzieningen die werken met een
VVE-programma.
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Inspectienormen Kwaliteitszorg en ambitie KA 1
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

Basis +
1. Pedagogische Beleidsplan vd organisatie:
Wij hebben ambitieuze doelen voor onszelf geformuleerd die
passen bij onze maatschappelijk opdracht.

Educatieve kwaliteit
2. Wij evalueren via een cyclisch werkend systeem van
kwaliteitszorg alle doelstellingen uit ons (pedagogisch)
beleidsplan en kijken of kinderen voldoende worden
voorbereid op de basisschool.
3. Daarnaast omvat de kwaliteitszorg ook objectieve
evaluaties over het aanbod, het educatief handelen, de
ouderbetrokkenheid, het zicht op ontwikkeling en de
ontwikkelingsresultaten van peuters.

Kwaliteit van afstemming
4. Wij betrekken hierbij ook de tevredenheid en feedback van
onze belanghebbenden.
5. Wij nemen op basis van deze evaluaties planmatig en
doelgericht maatregelen ter verbetering.
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Inspectienormen Kwaliteitscultuur KA 2
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

Basis +
1. De leiding en pm’ers werken gezamenlijk aan een
voortdurende verbetering van de professionaliteit.
2. Het beleid van de voorschool om onze visie op de kwaliteit
van voorschoolse educatie en ambities te realiseren is
breed gedragen.
3. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk de voorschoolse
educatie te verbeteren.
4. De leiding vertoont leiderschap en kwaliteitsbewustzijn.

Educatieve kwaliteit
5. Wij, als pm’ers en andere betrokkenen, werken bij de
educatie resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte
afspraken, en zijn ons bewust van de effecten van ons
handelen op de kwaliteit en op de ontwikkeling van de
peuters.

Kwaliteit van afstemming
6. We werken als voorschool vanuit een transparante en
integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig
handelen en externe belanghebbenden ervaren dit ook zo.
7. Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling.
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Inspectienormen Verantwoording en dialoog KA 3
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

Basis +
1. De voorschool verantwoordt zich (via de houder) aan
de gemeente over het gevoerde beleid ten aanzien van
voorschoolse educatie.
2. Wij stimuleren deze partijen betrokkenheid en inzet te
tonen bij het realiseren van onze ambities en doelen.

Educatieve kwaliteit
3. De voorschool betrekt interne en externe belanghebbenden
bij de ontwikkeling van haar beleid.
4. Wij bespreken regelmatig onze ambities en welke
resultaten we behalen.

Kwaliteit van afstemming
5. Wij staan open voor wensen en voorstellen van interne en
externe belanghebbenden en nemen deze aantoonbaar
serieus.
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Inspectienormen Ontwikkelingsproces: aanbod OP 1 + OP 2
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

AANBOD (OP 1)
Basis +
1. Wij hebben een integraal aanbod dat aansluit bij het
(beoogde) niveau van alle peuters.
2. Het aanbod sluit aan op het niveau van de peuters bij
binnenkomst op de voorschool.
3. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeften die
kenmerkend zijn voor de kindpopulatie.
4. Het aanbod bereidt kinderen voor op het aanbod bij de start
van de basisschool.
5. Wij verdelen het aanbod evenwichtig en in samenhang over
de peuterperiode.
6. Wij werken doelgericht aan de uitvoering van het aanbod.
7. Wij gebruiken spel- en leermaterialen die afgestemd zijn op
de ontwikkelingsfase van de peuters.
8. Wij richten de groepsruimte aantrekkelijk en uitdagend in,
waarbij wij rekening houden met de ontwikkelingsfase van
de peuters.
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Inspectienormen Ontwikkelingsproces: aanbod OP 1 + OP 2
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

ZICHT OP ONTWIKKELING (OP 2)
Basis +
1. Wij verzamelen vanaf binnenkomst systematisch informatie over de
kennis en vaardigheden van de peuters op de verschillende ontwikkelingsgebieden en wij benutten daarbij ook de informatie van ouders.
2. Wij vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling.
3. Deze signalering en analyse gebruiken wij om de voorschoolse
educatie af te stemmen op de behoeften van zowel groepjes als
individuele peuters.
4. Wij gaan na waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke
verklaringen zijn als peuters niet genoeg lijken te profiteren van
de educatie.
5. Wij gaan na wat nodig is om eventuele achterstanden bij peuters te
verhelpen en wat de rol van de ouders daarbij kan zijn.
6. Dit gebeurt ten minste met een gestandaardiseerd observatieinstrument dat het mogelijk maakt om vroegtijdig (achterstanden)
te signaleren op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Educatieve kwaliteit
7. Wij herkennen tijdig talenten en zijn bereid en in staat om
passende programma’s en trajecten uit te voeren voor individuele
of groepjes peuters.

Kwaliteit van afstemming
8. Wij gebruiken de observatiegegevens in een cyclisch proces van
doelen stellen, passende educatie bieden aan peuters, evalueren
en bijstellen van doelen en het educatieve aanbod.
9. Wij bespreken de bevindingen op vaste momenten in het jaar met
ouders.
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Inspectienormen Pedagogisch-educatief handelen OP 3
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

Basis +
1. Wij verdelen de activiteiten evenwichtig over de dag/ het
dagdeel.
2. Wij voeren actief beleid om alle peuters de voor hen
bedoelde activiteiten te laten bijwonen.
3. Het pedagogisch beleid maakt spelend leren mogelijk.
4. De peuters zijn actief en betrokken.
5. Er zijn duidelijke regels en er is een voorspelbaar en
betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken worden
nagekomen.
6. Wij stimuleren de actieve betrokkenheid van de peuters en
verrijken het spelend leren.
7. Wij leren sociale vaardigheden aan en tonen
voorbeeldgedrag.
8. Wij (pm’ers), peuters, leiding en overig personeel gaan
respectvol en betrokken met elkaar om.
9. Wij stimuleren een brede ontwikkeling bij peuters.
10. Wij stimuleren peuters tot interactie, zowel interactie
tussen de pm’er en de peuter als interactie tussen peuters
onderling.
11. Wij weten de geplande tijd voor voorschoolse educatie
effectief te benutten door een efficiënte werkwijze in de
groep.
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LEA

Almere
Norm

2019-2022

Dit blijkt uit:

Educatieve kwaliteit
12. Wij plannen en structureren ons handelen met behulp van
informatie die wij over peuters hebben.
13. Wij werken opbrengstgericht en wij concretiseren dat door
doelen voor de peuters te stellen die aansluiten op de zone
van de naaste ontwikkeling.
14. Wij structureren het aanbod, met geschikte opdrachten en
heldere uitleg, vrij spel en begeleid spel, zodanig, dat de
peuter het zich eigen kan maken.
15. Wij stemmen de instructies en spelbegeleiding,
opdrachten en tijd af op de behoeften van groepjes en
individuele peuters.
16. De afstemming is zowel op ondersteuning als uitdaging
gericht, afhankelijk van de behoeften van peuters.
(Het voorschoolklimaat is naast ondersteunend ook
stimulerend).
17. Wij gebruiken bij de instructies en opdrachten passende
educatieve principes en werkvormen.

Kwaliteit van afstemming
18. Wij zorgen ervoor dat het niveau van ons aanbod past
bij het beoogde eindniveau van peuters (als groep en
individueel).
19. Wij gaan actief na of peuters de opdrachten begrijpen en
of wij daarmee onze doelen hebben behaald.
20. Wij geven de peuters inhoudelijk feedback op hun spel- en
leerproces.
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Inspectienormen (extra) ondersteuning OP 4
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

Basis +
1. Wij zorgen voor (doorverwijzing naar en aanmelding bij)
externe zorg als wij zelf de gewenste zorg niet kunnen
leveren.

Educatieve kwaliteit
2. Wij stellen zelf ook een passend aanbod samen voor
peuters die structureel een extra aanbod krijgen door
een externe instantie, binnen of buiten de groep, dat is
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende
peuter.

Kwaliteit van afstemming
3. Wij evalueren regelmatig zelf, en/of met externe partners
en altijd met ouders of de extra ondersteuning en
begeleiding van de (individuele) peuters het gewenste effect
heeft, en wij stellen de interventies zo nodig bij.
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LEA

Inspectienormen Samenwerking OP 6
Norm

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

Basis +
1. Wij werken samen met basisscholen, voorgaande
voorscholen, ouders en andere ketenpartners door
informatie over doelgroeppeuters uit te wisselen en
de voorschoolse educatie in een doorgaande leerlijn te
realiseren.
2. Wij geven daarbij in ieder geval door welk vve-programma
de peuter heeft gevolgd en hoe lang dit gevolgd is, en er
zijn afspraken over de werkwijze waarop de voorschool de
gegevens van de peuters aanlevert aan de basisschool.
3. Wij informeren de ouders en zo nodig de basisschool
gedurende de voorschoolperiode, aan het einde en bij
tussentijds vertrek, over de ontwikkeling van de peuters.
4. Wij zien de ouders als partner in het stimuleren van
de ontwikkeling van hun kinderen en stemmen ons
ouderbeleid daarop af.
5. Wij werken samen met partners in de zorg voor peuters
met een extra ondersteuningsbehoefte.

Educatieve kwaliteit
6. De voorschool en de bijbehorende basisschool zorgen voor
een doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschoolse
educatie.

Kwaliteit van afstemming
7. Er is een doorgaande lijn in het aanbod, de zorg en
begeleiding, het ouderbeleid en de kwaliteitszorg rondom
het jonge kind.
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Inspectienormen Ontwikkelingsresultaten OR 1
Norm

LEA

Almere

2019-2022

Dit blijkt uit:

Basis +
1. Wij hebben hoge verwachtingen over de voortgang in de
ontwikkeling die de peuters kunnen bereiken aan het einde
van de voorschoolse periode.

Educatieve kwaliteit
2. Wij stellen eigen doelen op de verschillende
ontwikkelingsgebieden die passen bij de kenmerken van de
kindpopulatie.

Kwaliteit van afstemming
3. Wij evalueren of deze eigen doelen worden gerealiseerd,
zodat de peuters de voorschool verlaten met kennis
en vaardigheden die passen bij de kenmerken van de
kindpopulatie.
4. Wij betrekken daarbij de ontwikkelingsgroei van de
kinderen.
5. Wij voeren interne en externe gesprekken over de
ontwikkelingen van de peuters in relatie tot de doelen,
waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke
kenmerken van deze jonge leeftijdsgroep.
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