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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 heeft dit onderzoek zich beperkt tot de kernwaarden uit de
Wko.
Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspecties. 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 de Schatkist maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Stichting De Welle. Deze
organisatie heeft 4 peuterspeelzalen in de gemeente Wierden.
De peuterspeelzaal is vanaf 18 augustus 2014 gehuisvest in een klaslokaal van basisschool Het
Galjoen. Peuterspeelzaal de Schatkist biedt peuteropvang gedurende 2 dagdelen per week voor
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Er zijn 2 peuterspeelzaalgroepen van maximaal 14 kinderen.
De peuterspeelzaal is elke ochtend geopend behalve op donderdag.
Inspectiegeschiedenis
Op 3 juli 2014 heeft het onderzoek voor registratie plaatsgevonden en op 12 september 2014 heeft
het onderzoek na registratie plaatsgevonden.
Op 24 augustus 2015 is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan peuterspeelzaal de
Schatkist. Dit inspectiebezoek betrof een regulier onderzoek.
Op twee van de geïnspecteerde voorwaarden zijn daarbij overtredingen geconstateerd: de
pedagogische praktijk en het vierogenprincipe. De knelpunten bleken bij het nader onderzoek op
28 september 2015 te zijn hersteld.
Bij de jaarlijkse inspectie in januari 2016 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
Aan alle 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
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid. Dit komt ook tot uiting tijdens de observatie. Ter illustratie van het oordeel worden door de
toezichthouder twee of meer van de basisdoelen toegelicht met een voorbeeld. Bij het beoordelen
van de observaties is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; het
waarborgen van de emotionele veiligheid, het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competentie
en overdracht van normen en waarden.
Emotionele veiligheid
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Observatie
Een kind heeft moeite met het afscheid nemen. De beroepskracht neemt het kind van moeder
over. Beroepskracht: "Zullen we samen bij het raam mama uitzwaaien?"
Welbevinden
Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn
ontspannen en bezig met hun spel. De kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf
kunnen. Zij tonen blijdschap, plezier en trots.
Observatie
Een groepje van 6 kinderen is winkeltje aan het spelen. De kinderen hebben de rollen verdeeld en
hebben duidelijk veel plezier met hun spel. Zij gaan helemaal op in hun spel. Een tweetal kinderen
zit rustig aan tafel te kleien en de beroepskracht is met een aantal kinderen bezig voorbereidingen
te treffen voor het vaderdagcadeau.
Persoonlijke competentie
Dagprogramma
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen waarbij ruimte
gemaakt kan worden voor nieuwe, leuke of spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en
leermomenten.
Observatie
Nadat de vaders en moeders afscheid hebben genomen gaan de kinderen in de kring. Aan de hand
van dagritmekaarten neemt de beroepskracht de dag door met de kinderen.
Zij herinnert de kinderen eraan dat ze nog niet zo lang geleden een cadeau hebben gemaakt
voor Moederdag en dat nu al gauw Vaderdag komt. Zij laat zien welk cadeautje de kinderen mogen
maken voor Vaderdag.
Sociale competentie
Begeleiden en feedback
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (zoals
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).
Observatie
In de kring is een kind iets aan het vertellen. Een ander kind praat ertussen door en eist de
aandacht op. De beroepskracht legt uit: "Nu mag X iets vertellen en daarna mag jij. Je moet even
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wachten." Het kind is stil en X maakt het verhaal af. Daarna geeft de beroepskracht het andere
kind de beurt: "Nu mag jij. Goed zo. Je hebt goed gewacht."
Overdracht normen en waarden
Uitleg en instructie
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke
situatie hoort in termen van 'wat er wel mag'.
Observatie
Een kind gooit met grote blokken. De beroepskracht grijpt in. Zij vraagt het kind wat er zou
kunnen gebeuren als je met blokken gooit.
Conclusie: de voorwaarden behorende bij de pedagogische praktijk worden voldoende
gewaarborgd.
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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
De beroepskrachten en vrijwilligers die op deze locatie werkzaam zijn beschikken over een
verklaring omtrent gedrag die aan de gestelde eisen voldoet.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die op deze locatie worden ingezet beschikken over een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao
kinderopvang.
Opvang in groepen
De Schatkist heeft twee vaste groepen: de maandag/woensdag groep en de dinsdag/vrijdag groep.
Kinderen bezoeken de peuterspeelzaal op twee vaste dagdelen per week.
Een peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Conclusie: de opvang voldoet aan de eisen voor opvang in groepen.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
De peuterspeelzaalgroepen, die uit maximaal 14 kinderen bestaan in de leeftijd van 2-4 jaar,
worden begeleid door een vaste beroepskracht en een vrijwilligster.
Op de dag van inspectie waren 11 kinderen aanwezig die begeleid werden door een beroepskracht
en een vrijwilligster.
Conclusie: op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht- kindratio voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Diploma beroepskracht

Verklaringen omtrent het gedrag
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 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)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18a en 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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 na 1 maart
2013.
(art 2.6 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 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)
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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
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Peuterspeelzaal De Schatkist
: 14
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting De Welle
Binnenhof 43
7642GW Wierden
08161427
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Christiane Brouwer

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Wierden
: Postbus 43
: 7640AA WIERDEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

07-06-2017
08-06-2017
Niet van toepassing
13-06-2017
19-06-2017
19-06-2017

: 04-07-2017
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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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