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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.
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar
gebleken is dat dit kan.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de
inspectie intensiviteit bepaald.
Beschouwing
Peuterspeelzaal Plaggenborg is gevestigd in een lokaal binnen OBS Plaggenborg. De leefruimte
is ingericht met meerdere hoekjes, zo is er o.a. een leeshoek, een legotafel en een kast met
puzzels en knutselspullen. Ook was er een themahoek ingericht met spullen die met vakantie en
kamperen te maken hebben, zoals een tent, een tafeltje met stoelen onder een parasol, een poster
met duinen en strand, een picknickmand en een zonnehoedje.
Aan een zijkant van het lokaal is een aparte semi open ruimte ingericht als poppenhoek annex
keukentje.
Aan de achterzijde van het lokaal is een ruime buitenspeelgelegenheid voor de kinderen, die geheel
omheind is en passend ingericht. Soms wordt deze ruimte gedeeld met de onderbouw kinderen uit
groep 1 en 2 zodat er samen gespeeld kan worden. Er staan 4 picknicktafels die in slechte staat
verkeren. Deze staan op hun kant en worden niet meer gebruikt en zo spoedig mogelijk
verwijderd.
Inspectiegeschiedenis:
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 26 mei 2015.
Er werd volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Bevindingen huidige inspectie:
Op 9 juni 2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Pedagogische praktijk
Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk;
- waarborging van emotionele veiligheid
- ontwikkeling van persoonlijke competentie
- ontwikkeling van sociale competentie
- overdracht van normen en waarden
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien:
Emotionele veiligheid
Steun krijgen: De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de
beroepskrachten; zij reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig
en ontspannen in het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten
in als ze hulp of steun nodig hebben.
Tijdens het buitenspelen stelt de pedagogisch medewerker voor om zand weer terug te scheppen in
de zandbak. Een aantal kinderen gaat aan de slag. Een kind is wat onhandig aan het scheppen in
de zandbak. De pedagogisch medewerker reageert daarop door te zeggen:"Dat is ook wel een rare
schep". "Kom, zullen we kijken of er een betere schep is?".
Ook andere kinderen melden zich nu bij haar en ze helpt de kinderen met het uitzoeken van een
andere schep.
Persoonlijke competentie
Privacy: Er is een vaste plek gereserveerd waar kinderen alleen of in een groepje ongestoord
kunnen spelen.
De groepsruimte is onderverdeeld in hoekjes met uiteenlopend speelgoed. Ook is er een kleine
aangrenzende en semi open zijruimte die is ingericht als poppenhoek annex keukentje. Hier
kunnen kinderen rustig en wat afgezonderd spelen.
Sociale competentie
Positieve sfeer: De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de
inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben
aandacht en zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun
medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en omgang met elkaar.
De kinderen gaan na het eten en drinken naar buiten en doen hun schoenen en jassen aan. Voor
zover dat kan doen ze dat zelfstandig. Als het niet lukt helpt de pedagogisch medewerker mee en
daarbij maakt ze grapjes. De sfeer is ontspannen en de kinderen worden uitgenodigd om elkaar te
helpen en rekening met elkaar te houden. Ook buiten wordt er gezellig samengespeeld en
vermaken de kinderen zich prima. Individuele kinderen worden gezien en iedereen komt aan bod.
Overdracht van normen en waarden
Ruimte voor verschillen: Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; er is geen sprake van
discriminatie of uitsluiten. Kinderen mogen zijn wie zij zijn. Kinderen krijgen uitleg en begeleiding
om met elkaars verschillen om te gaan.
Een aantal kinderen speelt samen in de zandbak. Een kind staat er wat verloren bij en lijkt een
beetje buiten het groepje te vallen. De pedagogisch medewerker zegt:"Wat is er X, wil je er bij
zitten". Het kind lijkt te aarzelen en te wachten op een reactie van de andere kinderen. De
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beroepskracht zegt dan:"Jij mag altijd meedoen hoor. Iedereen mag hier altijd meedoen". En het
kind speelt zonder problemen mee met de anderen.
Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (pedagogisch medewerkers)

Observaties (tijdens eten en drinken en buiten spelen)

Website

Pedagogisch beleidsplan (versie 2015)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij psz De Plaggenborg zijn
beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het
gedrag.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten werkzaam bij psz De Plaggenborg beschikken over een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening (PSZ).
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep die momenteel bestaat uit maximaal 9 kinderen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio).
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (pedagogisch medewerkers)

Observaties (tijdens eten en drinken en buiten spelen)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten (week 23)

Presentielijsten (week 23)
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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)

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)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan
twee maanden.
(art 2.6 lid 4 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 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

: Plaggenborg
: 15
: Nee

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Rzijn
Kapelweg 13
9561GA TER APEL
www.rzijn.nu
41015098
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN GRONINGEN
050-3674325
José van Rossum

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Vlagtwedde
: Postbus 14
: 9550AA SELLINGEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

09-06-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
07-07-2016
08-07-2016
08-07-2016

: 29-07-2016
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
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