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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.
Beschouwing
PSZ Lutke Beudels heeft haar beschikking tot een ruime leefruimte, welke opgedeeld is in
verschillende hoeken. Zo staat er o.a. een glijbaan, een water/zandtafel, zijn er open kasten en is
er een leestafel.
Aan de voorzijde van de leefruimte is een afgeschermde buitenspeelruimte.
Inspectiegeschiedenis
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2014. Er werd toen
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Bevindingen huidige inspectie
Op 26 mei 2015 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er is een
overtreding geconstateerd in het domein "personeel en groepen".
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De tekortkomingen zijn uitgewerkt bij de observaties en bevindingen
Reactie Stichting Rzijn:
De tekortkoming betreft een verouderde VOG. Deze is inmiddels vernieuwd waarmee de
tekortkoming opgelost is.
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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 (december
2014).
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
Citaat uit het veldinstrument: 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.
De kinderen gaan een activiteit doen. Ze gaan kleuren. De kinderen komen aan tafel zitten. Het
thema is verkeer en de kinderen gaan een fiets kleuren. Eén van de kinderen vindt het dicht doen
van het doosje wasco interessanter dan het kleuren. De pedagogisch medewerker probeert het
jongetje zover te krijgen dat hij toch gaat kleuren. "We gaan nu even kleuren, dan mag je straks
het doosje dicht doen." Het jongetje gaat aan het kleuren en laat trots zien wat hij heeft gemaakt.
"Wat goed, wat mooi."
Persoonlijke competentie
Citaat uit het veldinstrument: De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere
kinderen als dit nodig is of de situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun
zodat het kind de betreffende situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een
oplossing te komen.
Een aantal kinderen zijn aan het spelen met een duplo-muur. Dit vinden meerdere kinderen
interessant en willen ook mee spelen. Eén van de kinderen wil dit niet en duwt een kindje weg. De
pedagogisch medewerker geeft aan dat iedereen mag mee spelen. "Afgesproken?"
Sociale competentie
Citaat uit het veldinstrument: De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en
organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de
kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
Na het eet en drinkmoment is het tijd om te plassen en/of een schone luier. De vrijwilligster vraagt
aan één van de kinderen of zij haar tas wil pakken. "Dan krijg je een schone luier van mij." Na het
verschonen vraagt de vrijwilligster of ze haar ook weer wil opruimen. Als het kindje dat heeft
gedaan, krijgt ze een complimentje "goed gedaan."
Overdracht van normen en waarden
Citaat uit het veldinstrument: 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.
Eén van de kinderen is nieuw op de groep en vindt het lastig om lang aan tafel te blijven zitten. Er
wordt aan de kinderen uitgelegd dat dit kindje nieuw is en daarom alvast van tafel mag.
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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 anderen (met de pedagogisch medewerker en vrijwilligster)

Observaties (Tijdens het eetmoment, vrij spelen, plassen en knutselactiviteit)

Pedagogisch werkplan (mei 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 verklaring omtrent gedrag van de vrijwilligster is van 2010 en hierdoor ouder van twee jaar.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

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 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten werkzaam bij PSZ Lutke Beudels 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 vaste stamgroepen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Uit de praktijk en uit navraag is gebleken dat er voldoende beroepskrachten/vrijwilligers worden
ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht/vrijwilliger-kindratio).
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (met de pedagogisch medewerker en vrijwilligster)

Observaties (Tijdens het eetmoment, vrij spelen, plassen en knutselactiviteit)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013, dan is deze niet
ouder dan twee jaar.
(art 2.6 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 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 en art 3.8g lid 3 en 4 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 2.6 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 2.6 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 2.6 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

: Lutke Beudels
: 16
: Nee

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

:
:
:
:
:

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

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

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN GRONINGEN
050-3674325
D. Braun

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
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

26-05-2015
01-06-2015
11-06-2015
15-06-2015
15-06-2015

: 15-06-2015
: 06-07-2015
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De VOG wordt opnieuw aangevraagd.
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