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Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Kwaliteit in Amsterdam  

Amsterdams kwaliteitskader en profiel jonge kindvoorziening 
 

 Goed geschoolde pedagogisch medewerkers 
 Elke groep een hbo’er 
 Zorgstructuur 
 Ouderbetrokkenheid 
 Kindvolgsysteem 
 Doorgaande ontwikkellijn tussen voor- en vroegschool 
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Profiel jonge kindvoorziening  

  Individueel profiel 
 Groepsprofiel 
 Organisatieprofiel 

 

Bouwstenen groepsprofiel 
Brede ontwikkeling 
Rijke speelleeromgeving 
Volgen van kinderen 
Beredeneerde aanpak en aanbod 
Opbrengstgericht werken 
 
Monitoring kwaliteit door speciaal opgeleide inspecteurs van de GGD 
inspectie kinderopvang  
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Aanbieders van voorschoolse educatie 

  5 welzijnsorganisaties, omvang 25-120 groepen per organisatie 
 
  10 grote kinderopvangorganisaties, omvang 10 – 25 groepen per 

organisatie 
 
  38 kleine kinderopvang organisaties, omvang  2- 10 groepen per 

organisatie       
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Nieuw 
 

 Alle peuters: 15 uur 
 

 Elke vve voorziening 
toegankelijk 

Oud  
 

 Doelgroep: 12 uur 
 

 Niet doelgroep: 6 uur 
 

 Voorschoolpeuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven met 
vve  
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 Effect 15 uur op kwaliteit handelen pm’er 
 

 Effect 15 uur op opbrengst peuters 
 

 Effect gemengde groepen 
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Wat willen we weten? 
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 15 uur in stabiele groepssamenstelling 
 15 uur in wisselende groepssamenstelling 

 
 Controlegroep: Minder uur (zelfde kwaliteit) 
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