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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
Peuterspeelzaal de Speeldoos is gevestigd in een pand wat meerdere gebruikers heeft. Zo zit
kinderdagverblijf Kiekeboe in het pand, het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De peuterspeelzaal heeft twee leefruimtes tot haar beschikking. Beide ruimtes zijn ingericht met
meerdere speelhoekjes waar de kinderen terecht kunnen.
De kinderen mogen ook gebruik maken van de ruime speelhal. Deze ruimte is afgeschermd d.m.v.
hekjes. Er staat een glijbaan en speelboot. Tevens vermaakten de kinderen zich met grote blokken
die in een vierkant geplaatst waren.
Inspectiegeschiedenis
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 21-2-14. Er werd toen een
tekortkoming geconstateerd in het domein "personeel en groepen". Deze tekortkoming is op korte
termijn na de inspectie opgelost.
Bevindingen huidige inspectie
Op 20 april 2015 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 (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 competentie
Citaat uit het veldinstrument: De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en
ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen.
De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die
individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de
beroepskrachten.
Eén van de kinderen heeft een trein gemaakt van stoelen. Samen met andere kinderen en de
pedagogisch medewerker gaan ze onderweg. "Waar gaan we heen?" "We gaan naar Ter Apel en
Amsterdam" "Dat is ver weg, Amsterdam."
Alle kinderen worden betrokken in het spel.
Persoonlijke competentie
Citaat uit het veldinstrument: De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid
door samen te praten, naar elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders
inbreng draagt bij aan de wederzijdse relatie en interactie.
De kinderen zitten aan tafel om fruit te eten en wat te drinken. De pedagogisch medewerkers
vragen aan kinderen wat ze mee hebben voor fruit. Een jongetje reageert hierop door een ander
kind te vragen "heb jij ook een appel mee?" Het kindje hoort hem niet. De pedagogisch
medewerker helpt mee. "Hij vraagt aan jou of je ook een appel mee hebt." Hierop reageert het
kindje.
Sociale competentie
Citaat uit het veldinstrument: De beroepskrachten benutten emotievolle (spannende, verdrietige en
blije) momenten om kinderen te leren om emoties te delen en te verwoorden. Kinderen leren
elkaars emoties kennen en herkennen. Dit wordt gestimuleerd door de situatie of emotie samen te
verwerken in gesprekjes, spelvorm en boekjes.
De kinderen gaan buiten spelen. Ze trekken zoveel mogelijk zelf hun jas aan. Als de deur naar
buiten opengaat, stormt een kindje naar buiten, waarbij hij twee kinderen omduwt. De
pedagogisch medewerker roept hem terug. "Kijk eens wat je hebt gedaan. Je duwt hem en hem
omver. Je kan binnen niet rennen. Goed? Rustig lopen."
Overdracht van normen en waarden
Citaat uit het veldinstrument: De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste
rituelen en bekende afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt
verwacht.
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Voor elke nieuwe activiteit leggen de pedagogisch medewerkers uit wat de volgende activiteit is.
"Als we straks klaar zijn met fruit eten, gaan we plassen. En dan trekken we onze jassen aan en
gaan we buiten spelen."
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.
Voorschoolse educatie
Er wordt gewerkt met het VVE programma Piramide.
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van 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.
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op waarin tot uitdrukking komt op welke wijze de
kennis en de vaardigheden van alle beroepskrachten voorschoolse educatie in het vroegtijdig
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie worden onderhouden.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mete de locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (met de pedagogisch medewerker)

Observaties (Op beide groepen)

Pedagogisch werkplan (maart 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 zijn beoordeeld. Alle
beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Uit de praktijk 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 (mete de locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (met de pedagogisch medewerker)

Observaties (Op beide groepen)

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)

Voorschoolse educatie
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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 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 beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 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)
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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)

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

: de Speeldoos
: 32
: Ja

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

:
:
:
:
:

20-04-2015
20-05-2015
Niet van toepassing
26-05-2015
27-05-2015

: 27-05-2015
: 17-06-2015
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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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