Overzicht van kwaliteitseisen behorende bij de Rotterdamse A – kwaliteit voor VVE
locaties
De geharmoniseerde voorschoolse voorziening voldoet aan de volgende eisen voor
“Rotterdamse A-kwaliteit”:
1. Groepen werken met een vve-programma, met uitzondering van groepen die werken met
een specifiek onderwijsconcept. Deze groepen werken met een programma dat voldoet aan
de eisen van de onderwijsinspectie
2. Functiemix op de groepen is het uitgangsprincipe in de harmonisatie. Dit kan op meerdere
manieren bereikt worden:
a. hbo’er als pedagogisch medewerker op de groep krijgen3 en/of behouden
b. indien er geen hbo’er als pedagogisch medewerker op de groep staat, dan;
1. hbo-er als coach/video-interactiebegeleider, in te zetten op meerdere groepen voor
minimaal vier uur per groep per week, of
2. faciliteren dat de pedagogisch medewerker een opleiding volgt op hbo-niveau;
3. De groepen maken zowel wat betreft overdracht van leerlingen als wat betreft
onderwijsinhoud waar mogelijk onderdeel uit van de doorgaande leerlijn en zorgstructuur met
het onderwijs en de intern begeleider van de school wordt ingezet in de voorschoolse
voorziening4;
4. Indien een groep niet direct onderdeel uitmaakt van een doorgaande leerlijn en
zorgstructuur met het onderwijs is er ten behoeve van de peuters een zat-overleg ingeregeld
en is er in ieder geval per peuter sprake van een warme overdracht op basis van een
overdrachtsdocument;
5. Voorschoolse voorzieningen met vve hebben een ouderbeleid dat past bij het vveprogramma dat wordt gebruikt en dat voldoet aan het standaard ouderprogramma van
(voorheen) groep nul (www.onderwijsbeleid010.nl/ouderprogrammagroepnul). Dit met
uitzondering van de huisbezoeken;
6. Voldoen aan de Rotterdamse afspraken die per 1 januari 2015 in de beleidsregel onderwijs
2015/2016 zijn vastgelegd over de wijze waarop inzicht wordt verkregen in de opbrengsten
van de voorschoolse educatie en over de resultaten van de vroegschoolse educatie (zie
document ‘Kwalitatieve afspraken voor- en vroegschoolse educatie: inzichten en opbrengsten
voorschoolse educatie & resultaatafspraken vroegschoolse educatie’ Kwalitatieve afspraken
voor-en vroegschoolse educatie.pdf ). In 2016 bepalen organisaties in overleg met de
gemeente, op basis van de nulmeting per 1 oktober 2015 en de één-meting per 1 oktober
2016, in 2017 te behalen streefdoelen op hun locaties.
7. Locaties waarvoor subsidie is verleend werken continu aan de verbetering van
opbrengstgericht werken;
8. De taalvaardigheid van de pedagogisch medewerkers op mbo- en hbo-niveau voldoet aan
de landelijke eisen. Hbo’ers die op de groep staan beheersen de Nederlandse taal op hboniveau (4F) voor gesprekken voeren en luisteren, en 3F voor de vaardigheden spreken,
lezen, schrijven en taalverzorging.
9. Alle locaties voldoen aan de wettelijke eisen van de GGD en aan de (kwaliteits)eisen van
de onderwijsinspectie.
10. Voorschoolse voorzieningen en basisscholen met vve kunnen gebruik maken van de
methodiek van Goed, Beter, Best. Deze methodiek koppelt onderwijsondersteunend gedrag
en educatief partnerschap voor ouders met een kind in een voorschoolse voorziening met
vve aan taalles voor ouders. De methodiek is eigendom van de gemeente Rotterdam.

