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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In het kader van risicogestuurd toezicht beperkt dit onderzoek zich tot de kernwaarden uit de Wko. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie op 1 december 2016. Na de 
feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 
Deze bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 
Peuterspeelzaal (PSZ) Robbedoes maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Stichting De Welle en 
ligt in het centrum van Enter. Deze organisatie heeft 4 peuterspeelzalen in de gemeente Wierden. 
De PSZ is samen met kinderopvangorganisatie Partou gehuisvest in hetzelfde pand naast het 
activiteitencentrum ’t Zumpke.  
Peuterspeelzaal Robbedoes heeft twee peuterspeelzaalruimten voor 32 kindplaatsen. Zij biedt 
peuteropvang gedurende 1 ochtend en 1 middag per week voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 
4 jaar. Er zijn 5 peuterspeelzaalgroepen. 
De kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (VVE) bezoeken de 
peuterspeelzaal 4 dagdelen per week. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 10-11-2013 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang 

met uitzondering van het inleveren van het jaarverslag. 
 23-10-2014 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 07-09-2015 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 01-12-2016 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie 20141215). Daarin staan 
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Binnen dit domein worden de inspectiebevindingen belicht over het domein pedagogisch klimaat. 
Per aspect wordt eerst de praktijkobservatie beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke criteria. Geobserveerd is of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen 
naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. Bij 
het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basisdoelen vanuit de Wet Kinderopvang 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen; 
  
• Emotionele veiligheid 
• Sociale competentie 
• Persoonlijke competentie 
• Overdracht normen en waarden 
  
Emotionele veiligheid 
Structuur en flexibiliteit. 
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor de kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 
onvoorziene situaties of uitloop van geplande werkzaamheden. 
Observatie 
De kinderen zijn aan het spelen. Een paar kinderen zijn in de poppenhoek aan het spelen en een 
tweetal zit aan tafel en speelt met scheerschuim. De beroepskracht stelt de kringactiviteit nog even 
uit omdat de kinderen heel betrokken zijn bij hun spel en de beroepskrachten het jammer vinden 
om hun spel af te breken. 
  
Persoonlijke competentie 
Verrijken. 
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even 
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. 
Observatie 
Twee jongens spelen met scheerschuim. De beroepskracht heeft scheerschuim op de tafel 
gespoten en de kinderen wrijven het schuim uit over de tafel. De beroepskracht zit tussen de 
kinderen in en laat zien dat je er ook in kunt tekenen: "Kun je een cirkel maken? En een slinger?" 
  
Sociale competentie 
Samen spelen samen leren. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten in om kinderen te laten samenspelen. Op passende 
wijze wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor 
gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 
Observatie 
De kinderen zitten in een kring. Het thema is verkeer en de activiteiten, liedjes en opdrachtjes zijn 
themagericht. De beroepskracht zegt dat treinen door de lucht vliegen en de kinderen moeten 
aangeven of dit waar is (handen in de lucht) of niet waar is (handen op de rug). Zij zegt dat 
moeders met kinderwagens midden op straat lopen. Waar of niet waar. De kinderen hebben de 
grootste lol en weten ook waar de moeders wel mogen lopen: op de stoep. De beroepskracht geeft 
ook de kinderen de kans iets te verzinnen. Samen wordt het liedje gezongen 'De wielen van de 
bus'. Na de kringactiviteit spelen de kinderen 'trein' door een aantal stoelen achter elkaar te zetten 
en op reis te gaan. 
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Overdracht normen en waarden 
Afspraken en regels zijn aanwezig en worden aan de kinderen uitgelegd. 
Het kind dat met scheerschuim aan het spelen is zegt: "Ik wil meer." 
"Ik wil?" zegt de beroepskracht, dat moet je dan netjes vragen. Kind: "Mag ik?"  
  
Conclusie: de voorwaarden behorende bij de pedagogische praktijk worden voldoende 
gewaarborgd. 
  
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Robbedoes is een peuterspeelzaal waar voor- en vroegschoolse educatie wordt geboden. 
VVE is erop gericht ontwikkelingsachterstanden te voorkomen of te verminderen met behulp van 
educatieve programma's. 
  
Bij peuterspeelzaal Robbedoes wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. Kinderen die een 
indicatie hebben voor VVE bezoeken de peuterspeelzaal vier dagdelen in de week. 
  
De VVE groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De groep wordt 
begeleid door twee beroepskrachten. De beroepskrachten hebben een passende beroepskwalificatie 
aangevuld met een VVE certificaat. 
  
Voor het jaar 2017 heeft de houder een opleidingsplan opgesteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Sinds de vorige inspectie zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden. De verklaringen 
omtrent gedrag van de beroepskrachten en de vrijwilligers zijn bij een vorige inspectie reeds 
beoordeeld en akkoord bevonden. 
  
Van de stagiaire was geen VOG aanwezig op de locatie. 
De houder is in de gelegenheid gesteld het VOG alsnog na te sturen. 
  
Voortgang: de VOG is ontvangen en voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er zijn twee peuterspeelzaalgroepen. Kinderen worden opgevangen in vaste groepen en op vaste 
dagdelen: de maandagmiddag-donderdagmorgen groep en de dinsdagmiddag- vrijdagmorgen 
groep. 
  
Kinderen bezoeken de peuterspeelzaal 2 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie bezoeken de 
peuterspeelzaal 4 dagdelen. 
  
Er worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar per groep opgevangen. 
  
Conclusie: de opvang voldoet aan de eisen voor opvang in groepen. 
 
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Op de dag van inspectie werd op beide groepen aan de beroepskracht- kindratio voldaan. Op de 
VVE groep waren 9 kinderen aanwezig die werden begeleid door twee beroepskrachten. Op de 
andere groep (geen VVE) werden 8 kinderen begeleid door een beroepskracht en een vrijwilliger. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en art 4 lid 5 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De houder van een peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:  
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
Bij meer dan acht aanwezige kinderen geldt voor maximaal 1 beroepskracht voorschoolse educatie 
de uitzonderingsregel voor een beroepskracht die is geboren vóór 1955, op 1 januari 2010 
tenminste 15 jaar als beroepskracht bedoeld in artikel 2.1 van de Wet werkzaam was en de 
scholing voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 5 van het besluit, heeft gevolgd. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is bij aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 2.6 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 
beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal Robbedoes 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting De Welle 
Adres houder : Binnenhof 43 
Postcode en plaats : 7642GW Wierden 
KvK nummer : 08161427 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Christiane Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wierden 
Adres : Postbus 43 
Postcode en plaats : 7640AA WIERDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 22-06-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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