
 
 

 
 

 

Bossche kwaliteitsstandaard  
Kwaliteitseisen 

In de kindgebonden subsidieregeling is de vergoeding voor de realisatie van de Bossche 

kwaliteitsstandaard opgenomen:   

 

1. Alle peutervoorzieningen voldoen aan de kwaliteitseisen die volgens de Wet kinderopvang 

en de Wet IKK aan een kinderopvangorganisatie worden gesteld. 

2. Elke peutervoorziening werkt volgens een (door hen vastgesteld) dagrooster en een 

ingevulde weekplanning. Hierin is een beredeneerd aanbod opgenomen voor ten minste de 

taal-, sociale- en emotionele ontwikkeling en de motoriek afgestemd op de leeftijdsperiode 

van de peuter en/of wordt gebruik gemaakt van een erkend peuterprogramma. Hierbij is 

aandacht voor differentiatie naar niveau en werken in kleine groepen op basis van de 

observatiegegevens.  

3. De ruimte is uitdagend, betekenisvol en ontwikkelingsgericht ingericht met minstens twee 

afzonderlijke basishoeken (zoals huishoek, constructiehoek en themahoek). 

4. Een peutervoorziening werkt met een normatief kindvolg- of observatiesysteem, waarin 

ontwikkeling of stagnatie langdurig gevolgd kan worden (op ten minste de taal-, reken-, 

sociale- en emotionele ontwikkeling en de motoriek). 

5. In een peutervoorziening werken pedagogisch medewerkers volgens de Bossche 

kwaliteitsstandaard, zij zijn opgeleid en toegerust voor hun dagelijkse werkzaamheden met 

de kinderen. Kennis en vaardigheden worden aantoonbaar actueel gehouden.  

• Voor locaties tot 0% Ve geïndiceerde kinderen is geen aanvullende Ve opleiding 

vereist.  

• Voor locaties met minder dan 10% Ve geïndiceerde kinderen geldt de 

inspanningsverplichting om tenminste een pedagogisch medewerker die werkt met 

deze kinderen op te leiden in een Ve-methodiek.  

• Voor locaties met 10-35 % Ve geïndiceerde kinderen is tenminste de pedagogisch 

medewerker die werkt met de Ve geïndiceerde kinderen opgeleid in een Ve- 

methodiek.  

• Wanneer een locatie 35 % of meer Ve geïndiceerde kinderen heeft, zijn alle 

pedagogisch medewerkers op de desbetreffende groepen opgeleid in een Ve- 

methodiek. 

6. Kindbesprekingen met de ouders:  

a. Met alle ouders van nieuwe peuters wordt een intakegesprek gehouden waarover 

verslag wordt uitgebracht en opgenomen in het kinddossier (volg- of 

observatiesysteem). 



 
 

b. Ouders worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling 

van hun kind.  

7. Kindbesprekingen en interne zorgstructuur:  

Op alle peutervoorzieningen is een goede interne zorgstructuur. Pedagogisch medewerkers 

spreken met elkaar en/of de manager en/of de intern begeleider van de samenwerkende 

basisschool over de ontwikkeling van de groep en/of het individuele kind. 

8. Kindbesprekingen en externe zorgstructuur:  

Op alle peutervoorzieningen worden kindbesprekingen met de jeugdverpleegkundige van 

de GGD georganiseerd waarin de ontwikkelingen van alle peuters aan bod komen en 

stagnatie of voorsprong in ontwikkeling in het bijzonder. Hieronder vallen ook de 

besprekingen van ondersteunende diensten in de externe ondersteuningsstructuur (Zoals de 

Vliegende brigade, Cello, Maashorst, Kentalis, etc.)  

9. Van alle peuters die de peutervoorziening verlaten wordt een overdracht gerealiseerd. Met 

name Vve-geïndiceerde peuters en peuters met een extra ondersteuningsbehoefte worden 

‘warm’ overgedragen. De gegevens over de ontwikkeling van het kind worden na 

toestemming van de ouders, gedeeld met de basisschool waar het kind naar toe gaat. Bij 

voorkeur zijn hierbij ook de ouders van het kind aanwezig.  

10. Op alle peutervoorzieningen worden inspanningen verricht om de betrokkenheid van de 

ouders bij de activiteiten van hun kind in de peutervoorziening te stimuleren. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld in de vorm van aantoonbare ouder-kind activiteiten en/of themabrieven en/of 

themabijeenkomsten met de ouders. 

11. Om de doorgaande lijn met de samenwerkende basisschool te versterken vindt er overleg 

plaats tussen de pedagogisch medewerker(s) en de leerkracht(en) van de basisschool. Dit 

overleg is bedoeld voor een pedagogisch en educatieve doorlopende ontwikkelingslijn.  

12. Om te voldoen aan de kwaliteitsstandaard besteedt de peutervoorziening aandacht aan de 

kwaliteit van de peutervoorziening, evalueert en organiseert deze. Tevens wordt de 

organisatie zo ingericht dat er sprake is van continue professionalisering, overleg tussen 

coördinatoren/manager met medewerkers, collega’s en/of externe partijen teneinde de 

kwaliteit bij te sturen en nieuw beleid te ontwikkelen.  

 


