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Inleiding
Stichting Muzerij wil goede kwaliteit bieden op het gebied van pedagogische en educatieve opvang. .
In dit document beschrijven wij de kwaliteit waar wij voor staan met betrekking tot de basiskennis,
de ontwikkeling en vaardigheden van kinderen. Dit op de gebieden sociaal emotionele ontwikkeling,
zelfredzaamheid, spelontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, spraaktaal ontwikkeling en motorische
ontwikkeling.
Door te werken vanuit dit kwaliteitskader sluit Muzerij aan bij de werkwijze van Stichting Nuwelijn. In
gezamenlijkheid is het onderwerp kwaliteitszorg nader bekeken en wordt ook op dit gebied intensief
samengewerkt.
In het kwaliteitskader gaan we in op de wijze waarop we de kwaliteitszorg en de kwaliteitsverantwoording inrichten op stichting- en locatieniveau. Dit document mag beschouwd worden als onze
eerste stap, een fundament waarop wij voort willen bouwen aan onze kwaliteit en onze zorg voor die
kwaliteit. Het is een onderdeel van het strategisch beleidsplan waarin ook de missie en visie van Muzerij worden beschreven.
Dit kwaliteitsplan bevat de thema’s die overeenkomen met de standaarden zoals de (onderwijs)inspectie ze definieert sinds augustus 2018. We richten ons hierbij op het waarderingskader voorschoolse educatie. Het gaat om de volgende thema’s:
Ontwikkelingsproces
 Aanbod
 Zicht op ontwikkeling
 Pedagogisch – educatief handelen
 (Extra) ondersteuning
 Samenwerking
 Toetsing en afsluiting
 Klimaat
 Veiligheid
Ontwikkelingsresultaten voorschoolse educatie
 Ontwikkelingsresultaten
 Sociale en maatschappelijke competenties
 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
 Kwaliteitszorg
 Kwaliteitscultuur
 Verantwoording en dialoog
In dit document is het onderdeel financieel beheer niet opgenomen. Hiervoor verwijzen we naar de
begroting, jaarrekening en het bestuursverslag.

Daarnaast zijn bij de totstandkoming van het kader diverse documenten gebruikt, waardoor op het
moment van schrijven de wettelijke kaders gedekt zijn. Het gaat hierbij om de documenten ‘Over2

zicht maatregelen Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) 2019 en 2023 (15-6-2018, Rijksoverheid)’ en ‘Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit dagopvang en buitenschoolse
opvang (1-7-2018, Rijksoverheid)’.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de kijkwijzer Peuter & Kleutergroepen (september 2018, Edux onderwijspartners).
Dit document bevat een rapportageformat (in de kolommen ‘rapportage’) voor halfjaarlijkse rapportages. Deze rapportages worden door de directeur van stichting Muzerij opgesteld in de maanden
februari en augustus en wordt besproken tijdens de gesprekken met de bestuurder. De rapportages
worden ter informatie ook verstrekt aan de oudercommissie.
De directeur-bestuurder gebruikt deze informatie voor de bestuursrapportage. De bestuursrapportage is input voor de RvT-vergaderingen. Met deze rapportages wordt sturing gegeven aan en verslag
gedaan van de halfjaarlijkse zelfevaluatie van stichting Muzerij.

De zelfevaluaties worden ondersteund door tweetal monitors:
 Externe audit, 1x per 4 jaar op alle locaties (2020)
 Interne audit, 1x per 4 jaar op alle locaties (2022)
 Interbestuurlijke audit, 1x in de vier jaar (2023)
 GGD inspectie, 1x per jaar

Onze keuzes worden beïnvloed door onze visie, de context, de kenmerken van de kind populatie en
de samenstelling van ons personeelsbestand. Deze onderwerpen worden beschreven in het pedagogisch educatief beleidsplan.
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Kwaliteitscyclus
De kwaliteitscyclus is opgebouwd in vier stappen welke in onderstaand schema zijn weergeven. De
kwaliteitscyclus is terug te vinden bij het kwaliteitskader, in koppen.

Uitgangspunten bij hierbij zijn de volgende stappen:
-

Welke kwaliteit streven we na: Welke plannen, doelen en ambities hebben we? Hoe doen we
dit binnen de stichting?
Welke afspraken maken we om de kwaliteit te realiseren? Welke instrumenten gebruiken we
hiervoor? De afspraken worden omgezet in acties.
Welke resultaten zijn behaald naar aanleiding van de gestelde doelen? We checken, evalueren en leggen verantwoording af.
Wat gaan we doen om de kwaliteit de handhaven of te verbeteren? Naar aanleiding van de
evaluatie formuleren we acties voor ontwikkeling.
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Kwaliteitscyclus op bestuur- en stichtingsniveau

In bovenstaande cyclus wordt de kwaliteitscyclus van Stichting Muzerij weergegeven.
Uitgangspunten voor deze cyclus zijn het strategisch beleidsplan en het pedagogisch educatief
beleidsplan. In deze documenten wordt beschreven wat Muzerij belangrijk vindt en hoe zij werkt.
De beleidskaders en bijbehorende acties zijn weergeven in het kwaliteitskader. Dit kader is een werkdocument en wordt elk half jaar herijkt. Input voor deze herijking zijn de diverse manieren van zelfevaluatie (bijv. team overleggen, tevredenheidsmetingen), de bestuursrapportage, bestuursgesprekken en GGD inspecties.
Jaarlijks wordt het kwaliteitskader officieel geëvalueerd met de verantwoordingsorganen. Deze evaluatie geeft input voor de nieuwe jaarlijkse cyclus.
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Ambities

Rapportage

Ontwikkelproces
OP1. Aanbod: het aanbod bereidt de kinderen voor op de basisschool
Basiskwaliteit
 Het kindcentrum beschikt over een actueel pedagogisch educatief beleidsplan waarin de visie en werkwijze van het kindcentrum helder is beschreven.
 Het kindcentrum beschikt over een passend en beredeneerd aanbod voor de kinderen waaraan zij opvang bieden. Zij realiseren een aanbod op maatschappelijk, pedagogisch, didactisch en vaardigheidsniveau. Het aanbod wordt
cyclisch geëvalueerd en bijgesteld. Rekenen en taal wordt hierbij specifiek benoemd.
 Het kindcentrum beschikt over een uitdagende speel-leeromgeving, passend bij het aanbod.
 Wanneer een locatie van het kindcentrum beschikt over een VVE aanbod dan dient in het pedagogisch educatief beleidsplan concreet te worden weergegeven op welke wijze aanbod, ontwikkeling, ouderbetrokkenheid,
ruimtegebruik en aansluiting tot de basisschool inhoudelijk worden vormgegeven.
 Het kindcentrum stemt het beschikbare aanbod af in overleg met de basisschool om op deze wijze de doorgaande lijn te stimuleren.
 Pedagogisch medewerkers werken volgens de principes van UK & PUK en Taallijn VVE.
 Het kindcentrum heeft jaarlijks overleg met de basisscholen om verdere ontwikkeling van kinderen te monitoren. Hierbij wordt gekeken naar de afstemming tussen aanbod en behoefte vanuit het kindcentrum en de basisschool.
Het kindcentrum monitort op deze wijze haar aanpak waardoor mogelijk aanpassingen in beleid en aanbod kunnen ontstaan.
Stichting Muzerij
Plannen en definiëren

Alle locaties van Muzerij bieden het
aanbod volgens de beschreven basiskwaliteit.
Er is een extra aanbod voor kinderen
vanaf 3,5. Gedurende een afgebakende periode.
Er is een specifiek aanbod voor de kinderen van 3;9 jaar. Zij gaan naar de
3+groep(locatie Harlekijn)

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Frequentie van gebruik instrument

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

Pedagogisch educatief beleidsplan
Pedagogisch educatieve werkplannen per locatie.
Jaarplanningen en themaplanningen (inclusief dagplanning) per locatie. Te vinden in
het digitale handboek.
Evaluaties van de thema’s tijdens een teamvergadering: waren activiteiten en materiaal
passend bij het niveau van de kinderen?
Evaluaties worden vastgelegd in de notulen
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Ambities

Rapportage
-

Aanbod van Muzerij aansluit bij aanbod van St Jozef,
ontwikkelen van ontmoetingscentrum St Jozef/Muzerij
OP2. Zicht op ontwikkeling: De voorschool volgt de ontwikkeling van haar kinderen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen
Basiskwaliteit
 Voor ieder kind in het kindcentrum is een mentor beschikbaar. Deze mentor is een pedagogische medewerker uit de groep van het kind die de ontwikkeling van het kind stimuleert middels het stellen van doelen. Wanneer er
bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van het kind, schakelt de mentor de intern begeleider in, in afstemming met ouders of verwijst de ouders door voor verdere hulp.
 In het pedagogisch educatief beleidsplan wordt concreet weergegeven op welke wijze de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en hoe een doorlopende ontwikkelingslijn met het basisonderwijs en naschoolse opvang wordt nagestreefd.
 Het pedagogisch educatief beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
 De pedagogisch medewerkers verzamelen systematisch gegevens over de ontwikkeling van de kinderen. Zij maken hierbij gebruik van een gestandaardiseerd observatie-instrument dat het mogelijk maakt om vroegtijdig
ontwikkelingsachterstanden of ontwikkelingsvoorsprongen te signaleren op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 Pedagogisch medewerkers vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het aanbod af te stemmen op de behoeften van zowel groepen als individuele kinderen.
 Wanneer kinderen niet genoeg lijken te profiteren analyseren de pedagogisch medewerkers, in overleg met de intern begeleider, waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen zij
wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij de kinderen te verhelpen.
 Bevindingen over de ontwikkeling van het kind worden op vaste momenten in het jaar met ouders besproken.
 Het kindcentrum gebruikt de verzamelde gegevens in een cyclisch proces van doelen stellen, passende educatie bieden, evalueren en bijstellen van doelen en het educatieve aanbod.
 Het kindcentrum herkent tijdig speciale ontwikkelbehoeften en is bereid om passende programma’s en trajecten uit te voeren voor individuele of groepjes kinderen.
 Het kindcentrum verzamelt voorafgaand aan de start van het kind bij het kindcentrum gegevens over het kind zodat het beschikbare aanbod tijdig afgestemd kan worden op de behoefte van het kind.
 De interne zorg van het kindcentrum en de basisschool zijn op elkaar afgestemd.
Stichting Muzerij
Plannen en definiëren

Alle locaties van Muzerij realiseren de basiskwaliteit.
Zij hebben de wijze waarop zij dit doen concreet vastgelegd (wie doet wat, wanneer
op welke wijze) m.b.v. de kwaliteitskaart
OP2. Resultaten worden besproken met
ouders, interne begeleider en directie.
Waar nodig worden interventies ingezet.
Het observatiesysteem KIJK! wordt op alle
locaties gebruikt.

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Frequentie van gebruik instrument

Kind volgsysteem KIJK

Continu, min. 2x
per jaar

Document afname observatie instrumenten
Zorgstructuur met bijbehorende formulieren
Pedagogisch educatief beleidsplan

1x per jaar

GGD inspecties

1x per jaar

Statuskaarten voor zorgkinderen,
Rapportages vanuit KIJK: individueel en
per groep (wordt schooljaar 2019-2020
ingevoerd)

1x per jaar
2x per jaar

Themaplanningen

Per thema

Welkomstgesprek

Bij nieuw kind

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

Doorgaande lijn opvang en onderwijs
Muzerij is tevreden als:
- Alle locaties structureel, maar minimaal 2x per jaar,
overleg voeren met kleuterleerkracht of IB-er van de
school over de leerlingen die doorstromen naar de
basisschool. Dit met toestemming van ouders. Dit
overleg is gericht op de voortgang in sociale, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling.
- Opvang en onderwijs elkaar weten te vinden aangaande specifieke zorgvragen.
- KIJK als onderlegger wordt gebruikt bij een heldere
overdracht tussen opvang en onderwijs.
- Peuters gebruik kunnen maken van een kennismaking en wenperiode op de basisschool. Na 8 weken is
er een evaluatie met pedagogisch medewerker en
leerkracht.
- VVE leerlingen specifiek worden gevolgd en middels
een warme overdracht mét ouders, pedagogisch medewerker en leerkracht worden overgedragen aan de
basisschool.

2019-2020: Realiseren van een warme overdracht met (ouders), pedagogisch medewerker en leerkracht. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van KIJK. Bij VVE kinderen is dit
structureel met ouders. Bij andere leerlingen indien noodzakelijk, met toestemming van ouders.
Na een periode van ongeveer 8 weken wordt er teruggeblikt op de ontwikkeling van de leerling, door pedagogisch
medewerker en leerkracht.
2019-2020: Minimaal 2x per jaar overleg IB Muzerij en IBers Nuwelijn, mogelijk met intervisie rondom zorgvragen

OP3. Pedagogisch-educatief handelen: Het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch medewerkers stelt kinderen in staat tot spelend leren en ontwikkelen
Basiskwaliteit
 Het kindcentrum draagt er zorg voor dat de planmatige, pedagogische aanpak van de pedagogisch medewerker gericht is op autonomie, structuur en kinderen zich veilig en geborgen laten voelen. Zij kunnen hierbij schakelen
tussen het individuele kind en de groep als geheel.
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Ambities








Het kindcentrum draagt er zorg voor dat de planmatige didactische aanpak van de pedagogisch medewerker er op gericht is om spelenderwijs kinderen uit te dagen in de ontwikkeling van de executieve functies en de motorische,
cognitieve en creatieve vaardigheden. Zij kunnen hierbij schakelen tussen het individuele kind en de groep als geheel.
Het kindcentrum draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden begeleid in het aangaan van interacties en sociale contacten, waarbij het stimuleren van zelfstandigheid een belangrijk uitgangspunt is. Zij kunnen hierbij
schakelen tussen het individuele kind en de groep als geheel.
Het kindcentrum draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen geldende normen en waarden in de maatschappij, met het oog op respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. De pedagogisch medewerkers vertonen hierbij voorbeeldgedrag.
Het kindcentrum gebruikt Nederlands als voertaal.
De pedagogisch medewerkers gebruiken bij de instructies en opdrachten passende educatieve principes en werkvormen, waarbij zij zich laten inspireren door actuele inzichten welke aansluiten bij de kind populatie.
De pedagogisch medewerkers gaan actief na of de kinderen de opdrachten hebben begrepen en geven hen inhoudelijk feedback op hun speel- en leerproces.
De pedagogisch medewerkers passen de interactievaardigheden toe zoals benoemd door het NCKO: sensitieve responsiviteit, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, respect voor de autonomie, ontwikkelingsstimulering, interacties tussen kinderen bevorderen.

Stichting Muzerij
Plannen en definiëren






Rapportage

Alle pedagogisch medewerker van Muzerij realiseren de basiskwaliteit (zie
kwaliteitskaart OP3).
Bij het aanleren van nieuwe basisvaardigheden werken de pedagogisch medewerker volgens de methodes: Taallijn, Uk & Puk, KIJK en de interactievaardigheden
Minimaal 90% van de kinderen is zichtbaar actief en betrokken tijdens alle onderdelen van de activiteiten (betrokkenheidsscore > 3.5)

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Frequentie van gebruik instrument

Kijkwijzer Interactievaardigheden gebruikt tijdens observaties door pedagogisch coach (document inzet pedagogisch coach)

1x per jaar

Pedagogisch educatief beleidsplan,
waarin de werkwijze met de verschillende methodes staan beschreven

1x per jaar

Gesprekkencyclus

1x per jaar

Groepsbezoeken door:
- Intern begeleider gericht op zorg.
- Pedagogisch coach gericht op coaching on the job
- Directie

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

1x per 7 weken
1x per jaar
1x per jaar

Groepsoverzichten, groepsmappen (activiteit voorbereidingen en -evaluaties)

Continu

Scholings- en begeleidingsactiviteiten
voor pedagogisch medewerker

Op maat

Tevredenheidspeilingen kinderen

1x per jaar

Protocol grensoverschrijdend gedrag

1x per jaar

Document afspraken Muzerij, groepsregels en locatie specifieke afspraken

1x per jaar

Gedragsregels Muzerij

1x per jaar

OP4. (Extra) ondersteuning: Kinderen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.
Basiskwaliteit
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Ambities







Rapportage

Het kindcentrum heeft in haar pedagogisch educatief beleid aangegeven over welk aanbod zij beschikken voor kinderen welke extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dit geldt voor kinderen die achterlopen in de ontwikkeling
en kinderen die voorlopen in de ontwikkeling.
Het kindcentrum beschikt over een interne zorgbegeleider welke de pedagogisch medewerker ondersteunt bij de zorgvragen, helpt bij de vormgeving van aanpak, resultaten bespreekt en mede verantwoordelijk is voor de
kwaliteit van zorg en begeleiding.
Ouders van kinderen met een achterstand of voorsprong worden aantoonbaar actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind.
Het kindcentrum stelt specifieke doelen voor kinderen welke meer zorg nodig hebben. Na een vastgestelde periode worden deze doelen geëvalueerd, vastgelegd, besproken met alle betrokkenen en vertaald naar vervolgstappen.
Bij de zorg- en begeleiding wordt gebruik gemaakt van vastgelegde observatie- en/of toetsinstrumenten.
Het kindcentrum draagt zorg voor doorverwijzing en aanmelding naar externe zorg indien zij zelf de gewenste zorg niet kan leveren.

Stichting Muzerij
Plannen en definiëren

Alle locaties van Muzerij realiseren de basiskwaliteit (Zie kwaliteitskaart OP4)
De (extra) ondersteuning die de locatie
biedt, kenmerkt zich door een preventieve
aanpak als gevolg van adequate vroeg signalering en het betrekken van ouders en
mogelijke externe bij het opstellen van de
ontwikkelingsdoelen.

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Frequentie van gebruik instrument

Kijkwijzers gebruikt tijdens observaties
door directie, beleidsmedewerker, pedagogisch coach, PM-ers

1 x per jaar

Individuele plannen voor kinderen met
extra ondersteuning

1 x per 6 weken

Groepsplannen, groepsmappen (lesvoorbereidingen en -evaluaties)

2x per jaar

Zorgstructuur
- Planningen
- verslagen van groeps- en leerlingbespreking, door IB en pedagogisch
medewerker. Mogelijk directie.

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

Muzerij is tevreden als:
- Kinderen met extra zorg tijdig worden doorgesproken met de toekomstige basisschool. Hierbij zijn IB
van Muzerij, IB van de toekomstige basisschool en
ouders betrokken.

2019-2020: Aanscherpen van de overdracht mbt zorgleerlingen
door IB.

1x per jaar
1x per 6 weken

Kind dossiers, groepsoverdrachten en
overdracht kindcentrum/basisschool

Per overdracht

Werkdocument doorgaande lijn

1x per jaar

IB beleidsoverleg

1x per 4 weken

Protocol zieke kinderen

1x per jaar

KIJK

Continu

Welkomstgesprek

Per start kind

OP6. Samenwerking: De voorschool werkt samen met relevante partners.
Basiskwaliteit
 Het kindcentrum informeert ouders, tussentijds en bij het vertrek van het kindcentrum over de ontwikkeling van het kind, de stamgroep waar het kind zich in bevindt en welke pedagogisch medewerker dagelijks aan deze groep
zijn toegewezen.
 Het kindcentrum werkt actief samen met haar stakeholders, specifiek met basisscholen, kindcentrum, ouders, gemeente. Zij wisselen informatie uit over de doelgroep om afstemming en doorgaande lijnen te realiseren.
 Het kindcentrum beschikt over VVE-coördinatie en zorgt voor afstemming met de voorschool, vroegschool en basisschool. Hierbij specifiek op de gebieden aanbod, pedagogische aanpak, zorg en begeleiding, ouderbeleid en
kwaliteitszorg omtrent het jonge kind.
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Ambities

Rapportage




Het kindcentrum organiseert relevante ouderactiviteiten op het gebied van VVE.
Het kindcentrum draagt zorg voor voldoende doorstroming van kinderen naar een vroegschool.






Het kindcentrum beschikt over een VVE coördinator.
De pedagogisch medewerker is bekend me het ouderbeleid van de organisatie en haar rol hierin.
De pedagogisch medewerker stimuleert ouders/de thuissituatie om ontwikkeling stimulerende activiteiten te gaan doen met hun kind(eren).
Het kindcentrum zorgt voor een adequate afsluiting van de periode waarin het kind bij het kindcentrum is verbleven. In deze afsluiting wordt de ontwikkeling en de behoefte van het kind vastgelegd.
Dit document kan gebruikt worden voor een overdracht naar de basisschool.

Stichting Muzerij
Plannen en definiëren

Alle locaties van Muzerij realiseren de basiskwaliteit (Zie kwaliteitskaart OP6)
Samenwerking is geen doel op zich, maar
een middel dat efficiënt en effectief wordt
ingezet om de kwaliteit van de kinderopvang te bevorderen

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Frequentie van gebruik instrument

De doelen van samenwerking zijn opgenomen in de pedagogisch educatief beleidsplannen

1x per jaar

Tevredenheidspeilingen bij ouders, peda- 1x per jaar
gogisch medewerker en externe partners
over de kwaliteit en de effectiviteit van
de samenwerking.
(Ouderpanels)

De locaties van Muzerij kennen de volgende partnerschappen:
 educatief partnerschap met ouders
 partnerschap 0-4-13 met kinderopvang, Klankbordgesprekken stakeholders
peuterwerk, BSO en basisschool
 partnerschap in passend onderwijs met Procedure overstap naar de basisschool
het SWV
VVE convenant: werkdocument door gemeente
gaande lijn en werkdocument toeleiding.
90% van de pedagogisch medewerker, ouders en externe partners is tevreden over
de uitvoering van deze standaard.

1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar

Format ouderroutines
Oudergesprekken
Welkomstgesprek

1x, start lln

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

Doorgaande lijn opvang en onderwijs
Muzerij is tevreden als:
- Elke locatie gebruik maakt van de digitale rapportage
vanuit KIJK. Deze wordt besproken met ouders en
middels het overdracht instrument “naar groep 1”
doorgestuurd naar de basisschool. Bij een overdracht
wordt dit besproken, na overleg met ouders.
Per overdracht wordt bekeken over de IB-er van Muzerij hierbij betrokken moet zijn.
- Er wordt op alle locaties gebruik gemaakt van het gemeente breed overdrachtsformulier (naar groep 1).
- Er structureel overleg plaatsvindt over de aanpak
rondom VVE, vanuit de werkgroep VVE Gemeente
Gilze Rijen. Aanbevelingen en aanpakken vanuit deze
overleggen worden door vertaald naar de werkvloer.
- De VVE coördinator (directeur Muzerij) de aanpak
rondom VVE op alle locaties monitort. Hierbij maken
we gebruik van het VVE convenant.
- Er monitoring van de ontwikkeling van VVE kinderen
plaatsvindt. Eens per jaar worden de VVE kinderen besproken door pedagogisch medewerker en leerkracht.
Dit om de kwaliteit van ons aanbod te toetsen. We
volgende kinderen t/m het zesde leerjaar, met toestemming van ouders.

2019-2020: Uniformeren en borgen van gebruik digitale overdrachtsformulieren KIJK en groep1 (gemeente).
2019-2020: Toetsen van aanbod VVE door VVE coördinator op
alle locaties.
2019-2020: Monitoring kwaliteit van opvang voor VVE kinderen, structureel 1x per jaar overleg pedagogisch medewerker en leerkracht. (Gekoppeld aan overleggen mbt aanbod).
2019-2020: AVG toetsing mbt volgen van leerlingen tot zesde
leerjaar.

Klimaat
K1.

Veiligheid: de leiding en pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een veilige omgeving voor kinderen.
Basiskwaliteit
 Het kindcentrum beschikt over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks gemonitord.
 Een vast onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een protocol welke gericht is op het voorkomen, afhandelen en registeren van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft het
kindcentrum maatregelen om de situatie te verbeteren.
 Tijdens de openingsuren van een kinderopvang en peuterspeelgroep moet er minimaal 1 volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat.
 Het kindcentrum werkt volgens het vierogenprincipe. Dat betekent dat er altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig moeten zijn, die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Zij houdt zich daarnaast aan de wettelijke
kind-leidster ratio’s welke voorgeschreven zijn in de wet kinderopvang.
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Rapportage

Het kindcentrum beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon als het gaat om pesten en voor coördinatie tegen pesten.
De uitingen van kinderen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Stichting Muzerij
Plannen en definiëren

Alle locaties van Muzerij realiseren de basiskwaliteit (zie kwaliteitskaart SK1)
De sociale, fysieke en psychische veiligheid
van het kind gedurende de schooldag is geborgd. Kinderen zitten goed in hun vel, Muzerij stelt zich ten doel dat minimaal 95%
van de kinderen tevreden is over het welbevinden en de veiligheid.

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Frequentie van gebruik instrument

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bijlagen?
- Hygiëneplan Muzerij
- Protocollen geneesmiddelen: overeenkomst, afvinklijst, bekwaamheidseisverklaring
- Registratie gevaarlijke situaties
- Registratie ongevallen
- Protocol kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag

1x per jaar

Protocollen omtrent vermissing

1x per jaar

Geschillencommissie voor klachten
Klachtenvrijbrief

1x per jaar

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

2020 – 2021: RI&E checken, wanneer, wat?

Verantwoordingsdocument kind-leidster- 1x per jaar
ratio.
Vier-ogen principe
Pedagogisch educatief beleidsplan

1x per jaar

Overdrachtsformulier basisschool

1x per jaar

Tussentijdse evaluatiegesprekken met
kinderen over tevredenheid. Op jaarplanning PM-ers.

1x per jaar

Oudertevredenheid

1x per jaar

Resultaten voorschool
RV1:. Resultaten: Het kindcentrum behaalt met haar kinderen resultaten die overeenstemmen met de gestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, sociale competenties en motorische doelen.
Basiseisen
 Het kindcentrum stelt de ontwikkeling van kinderen centraal. Na de peuterperiode wisselt het kindcentrum informatie over de ontwikkeling van kinderen uit met de school en/of buitenschoolse opvang van het kind. Dit na schriftelijke toestemming van ouders.
 Het kindcentrum heeft duidelijke didactische en pedagogische doelen gesteld aangaande de te behalen resultaten bij haar kinderen. Hierbij is specifiek beleid voor peuters aangaande de voorschoolse educatie waarbij uitgangspunt is dat zij goed toegerust zijn voor de start op de basisschool.
 Het kindcentrum heeft hoge verwachtingen over de voortang in de ontwikkeling van haar kinderen, passend bij de kenmerken van de kind populatie.
 Bij het volgen en meten van de resultaten van de kinderen worden gevalideerde observatiesystemen gebruikt, gericht op didactische en pedagogische vaardigheden.
 De behaalde resultaten worden besproken met interne en externe stakeholders, specifiek gemeente en ouders.
 Het kindcentrum heeft een vastgelegd beleid aangaande het meten en evalueren van resultaten en verantwoording hierover.
 Resultaten van VVE worden gemonitord en gebruikt voor intern gebruik.
12

Ambities
Stichting Muzerij
Plannen en definiëren

Resultaten
Alle locaties van Muzerij realiseren de basiskwaliteit (zie kwaliteitskaart OR1)

Rapportage
Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Frequentie van gebruik instrument

Pedagogisch educatief beleidsplan

1x per jaar

KIJK!

continu

Excel overzicht met uitstroom en resultaatgegevens VVE

1x per jaar

Rapportage algemeen
Rapportage gemeente

1x per jaar

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

Doorgaande lijn opvang en onderwijs
Muzerij is tevreden als:
- Er een eenduidig beleidsdocument is waarin de criteria en werkwijze voor het stimuleren van de doorgaande lijn in zijn geformuleerd.
- Het genoemde beleidsdocument bij alle medewerkers
van Muzerij bekend is en wordt nageleefd.
- Het genoemde document wordt gecombineerd met
het VVE beleid, waardoor belangrijke criteria voor
doorstroming naar de basisschool voor een ieder helder zijn.

2019-2021: Eenduidig beleidsdocument aangaande de doorgaande lijn ontwikkelen.
2019-2021: Werkwijze vanuit beleidsdocument door vertalen
naar de werkvloer.

RV2. Sociale en maatschappelijke competenties:
Basiskwaliteit
Eigen aspecten van kwaliteit
 Het kindcentrum heeft een actieve rol in de wijk en draagt bij aan burgerschapsvorming en opbouw van de sociale cohesie in de wijk.
Stichting Muzerij
Locatieambitie
Plannen en definiëren

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Muzerij biedt in Rijen de Dreumesclub aan.
De Dreumesclub levert een bijdrage aan sociale contacten, het is voorportaal voor peuterspeelzaal/kinderopvang.
Elke locatie binnen Muzerij draagt op deze
wijze op een actieve manier bij aan burgerschap en buurtparticipatie.

Beleidsdocument Dreumesclub

Frequentie van gebruik instrument

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

Meer mensen bewegen om structurele opvang af te nemen bij
Muzerij.
Afspraken met consultatiebureau.

Zorgstructuur

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1. Kwaliteitszorg: Het kindcentrum heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht doelen geformuleerd. Zij evalueert regelmatig en systematisch de realisatie van de doelen en verbetert op basis daarvan het aanbod.
Basiskwaliteit
 Het kindcentrum heeft op stichtings- en locatieniveau heldere ambities en doelen geformuleerd op het gebied van dagopvang en voorschoolse educatie. Hierbij wordt aangegeven hoe de kwaliteit van deze ontwikkelingsprocessen worden bewaakt.
 Er is helder omschreven op welke manier de gestelde ambities en doelen passen bij de maatschappelijke opdracht van het kindcentrum.
 Het kindcentrum evalueert via een cyclisch werkend systeem van kwaliteitszorg alle doelstellingen uit haar pedagogische educatief beleidsplan en kijkt of kinderen voldoende worden voorbereid op de basisschool.
 Het kindcentrum evalueert op objectieve wijze het eigen aanbod, het educatief en pedagogisch handelen, de ouderbetrokkenheid, het zicht op ontwikkeling en de ontwikkelingsresultaten van de kinderen in het kindcentrum.
 Het kindcentrum neemt op basis van de evaluaties planmatige en doelgerichte maatregelen ter verbetering. Deze maatregelen worden opgenomen in beleid en volgens dit beleid uitgevoerd en geëvalueerd. Hierbij wordt ook
afstemming gezocht met de basisschool.
 In de kwaliteitszorgcyclus wordt specifiek aandacht besteed aan VVE.
Stichting Muzerij

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)

Frequentie van gebruik instrument

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling
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Ambities

Rapportage

Plannen en definiëren

Doen

Checken

Ontwikkelen

Het bestuur en alle locaties van Muzerij voldoen aan de basiskwaliteit (zie kwaliteitskaart KA1).
Zij werken vanuit het gestelde kwaliteitskader waarin ambities, resultaten en ontwikkelpunten worden weergegeven. Ontwikkelpunten worden omgezet in plannen van aanpak welke als bijlage bij het kwaliteitskader
worden bijgesloten. Het kwaliteitskader is
onderdeel van de kwaliteitscyclus.

Kwaliteitskader met bijbehorende docu- 2x per jaar
menten

Muzerij is ten aanzien van planning en control tevreden
als er:
- Een planning en controlcyclus is opgezet die gelinkt
is aan het kwaliteitskader, behorende bij de eisen
van de overheid
- De planning en controlcyclus praktisch toepasbaar
is en samenhang vormt met de ontwikkelingen op
de werkvloer
- Er een integrale planning is, die de kwaliteitsstructuur ondersteunt. Medewerkers hebben inzicht in
deze planning, maken gebruik van bijbehorende,
deelbare documenten en informeren elkaar over
ontwikkelingen.
- De directie duidelijke koppelingen maakt tussen
strategisch beleid, planning en uitvoering.

2019-2020: Opzet van kwaliteitskader
2019-2020: Opzet planning en controlcyclus, met overzichtelijke
planning.
2019-2020: ICT oplossing aangaande integrale planning en delen/bewerken van documenten.
2020: Interne auditcyclus vormgeven.

Kwaliteitscyclus, planning en control

1x per jaar

Jaarplannen op bestuur
Themajaarplanning op locatieniveau

1x per jaar
Per thema

Pedagogisch educatief beleidsplan

1x per jaar

Plannen van aanpak op bestuurs- en/of
locatieniveau

1x per jaar

GGD inspectierapporten

1x per jaar

Externe en interne audits?

1x per twee jaar

Coachingsbeleid op personeelsniveau
Bestuursbezoeken school

1x per jaar

Bestuurlijke rapportage aan RvT

1x per jaar

Tevredenheidspeilingen medewerkers,
ouders, kinderen

1x per 2 jaar

Document inzet pedagogisch coach

1x per jaar

VVE convenant

1x per jaar

Muzerij is ten aanzien van overdracht naar de basisschool tevreden als:
- De directie van Muzerij actief overleg voert over
ontwikkelingen met de directies van Nuwelijn. Dit
om vroegtijdig en tussentijds te kunnen anticiperen
op ontwikkelingen.

KA2. Kwaliteitscultuur: De voorschool heeft een heldere structuur, kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer
Basiskwaliteit
 Het kindcentrum beschikt over een pedagogisch beleidsmedewerker. Deze houdt zich bezig met coaching van medewerkers (10 uur per fte) en ontwikkeling van pedagogisch beleid (50 uur per kindcentrum)
 In 2020 beheersen alle medewerkers een mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F of B2
 In 2022 beschikt elk kindcentrum over medewerkers welke een extra scholing hebben gevolgd op het gebied van werken met baby’s
 Het kindcentrum beschikken over een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van de leiding , ondersteunend personeel en de pedagogisch medewerkers. Zij werken voortdurend aan de professionele ontwikkeling en
houden hierbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen.
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Het bestuur van Muzerij ziet haar personeel
als de kracht van de organisatie. Zij heeft
vertrouwen in de teams, ondersteunend
personeel en de directie welke hier verantwoordelijk voor zijn. Eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid zijn essentieel.
Muzerij stelt zichzelf ten doel om een score
van 7 of hoger tevredenheid te behalen bij
de personeelstevredenheidsmetingen betreffende de rol van bestuur en directies in
het realiseren van deze standaard. Daarnaast een ziekteverzuim van minder dan 3%.
Op alle niveaus wordt uitvoering gegeven
aan opbrengstgerichte gesprekkencyclus,
waarin de resultaten van kinderen, ouders,
collega’s en de eigen ambities en ontwikkeling aan de orde komen. De cyclus kent plannings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken.

Rapportage

Pedagogisch educatief beleidsplan

1x per jaar

-

Personeelsbeleid, aansluitend bij Nuwelijn. Gesprekkencyclus is onderdeel
van dit beleid, evenals loopbaanbudget
(duurzame inzetbaarheid voor CAO welzijn) (2020)

1x per jaar

-

Verslagen PvT

3x per jaar

Verslagen werkgroep pedagogische ondersteuning

4x per jaar

Verslag Muzerij dag

1x per jaar

Personeelstevredenheidslijsten in
combi met oudertevredenheid (ambitie)

1x per 2 jaar.

-

Voor VVE locaties tevens Uk &Puk en taallijn VVE
Voor de dagopvang enkele medewerkers babyspecialisme
Er meer eigenaarschap is bij medewerkers t.a.v. beleid. Zij leveren input vanuit de locatie en nemen
deel aan werkgroepen omtrent beleid.
Medewerkers een actieve rol nemen in het realiseren van een soepele overdracht naar de basisschool.

2019-2020: Vaststellen personeelsbeleid Muzerij/Nuwelijn.
2019-2020: Uitwerken mobiliteitsbeleid, taakbeleid, normjaartaak ism met Nuwelijn.
2019: Onderzoek van Oers t.a.v .worksflows en structuur van de
organisatie.
2019-2020: Gevolgen onderzoek van Oers interpreteren en uitzetten waar passend.

1x per jaar
Personeelsdossiers en ontwikkelafspraken in gesprekkencyclus
1x per jaar
Aanname nieuwe medewerkers
Inwerkplan nieuwe medewerkers
1x per jaar
GGD inspecties

1x per jaar
Ziekteverzuimcijfers
KA3. Verantwoording en dialoog: De voorschool legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog
Eigen aspecten van kwaliteit
 Het kindcentrum verantwoordt zich aan zijn stakeholders ten aanzien van het gevoerde beleid, specifiek de dagopvang en voorschoolse educatie. Onder de stakeholders vallen in ieder geval de werknemers, gemeente, oudercommissie en individuele ouders.
 In de verantwoording naar de stakeholders worden regelmatig de ambities, lopende ontwikkelingen en behaalde resultaten besproken. Het kindcentrum betrekt de stakeholders actief bij het behalen van deze ambities en
doelen.
 Het kindcentrum bespreekt (wettelijke) wijzigingen in beleid met de betrokken stakeholders en neemt wijzigingen op in het gevoerde beleid. Hierbij worden de regels zoals benoemd Wet kinderopvang in acht genomen.
 Het kindcentrum beschikt over een klachten en geschillen procedure en handelt overeenkomstig deze procedure.
Stichting Muzerij
Plannen en definiëren

Het bestuur en de locaties van Muzerij voldoen aan de basiskwaliteit (zie kwaliteitskaart KA3) en hebben deze activiteiten in
hun activiteitenplan opgenomen.
O.b.v. een stakeholderanalyse hebben bestuur en locaties bepaald op welke stakeholders deze standaard van toepassing is. Vanzelfsprekend zijn dit al personeel, kinderen
en ouders.

Documenten en instrumenten
(wat is waar te vinden?)
Doen

Kwaliteitsbeleidsplan
OC, lokale (op locatieniveau)
centrale OC.
Overleg gemeente,
Bestuursverslag
subsidieverantwoording
Muzerijdag, PvT, gesprekkencyclus
LEA overleg
VVE overleg
BiLa met gemeente

Frequentie van gebruik instrument

Resultaten: meetbaar en merkbaar

Speerpunten voor verbetering en ontwikkeling

Checken

Ontwikkelen

3x pj
2x pj.
1x pj.

2x pj.
4x pj.
3x pj.
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Rapportage
BDO overleg/BILA met Niels
DBR, incl thema bijeenkomsten
overleg met scholen

8xpj
17xpj
4xpj

Interne en externe klachtenprocedure
(Klachtenloket kinderopvang) extern
ook verslag.

1xpj.

Bestuursverslag
RVT statuten

1xpj.

Directie is aanwezig bij minimaal 1
teamvergadering per locatie per jaar
Wettelijke vereisten
VVE beleid, uren beleid

Pedagogisch educatief beleidsplan
Kind leidster ratio

VVE: 16 uur per week
Pedagogisch beleidsplan
Regulier peuterspeelgroep: 6 uur per
week
Pedagogisch beleidsplan voldoet aan
de nieuwe voorschriften opgesteld na
1 januari 2019
2 vaste medewerkers voor nul jarigen
Pedagogisch beleidsplan/ werk1 medewerker op 3 nul jarigen
plannen per locatie
1 op 12 bij buitenschoolse opvang 7-12
jaar
1 op 11 buitenschoolse opvang 4-13
jaar

1 x per
jaar
1 x per
jaar
1 x per
jaar

16
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