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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.
Op 12 september is PSZ de Woezel van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen in opdracht van de
gemeente bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het
onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De peuterspeelzaal staat in het register met een VE aanbod geregistreerd, vandaar dat die
voorwaarden bij deze inspectie zijn getoetst.
Verder zijn de volgende voorwaarden onderzocht:
- Pedagogische praktijk
- Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s
- Groepsgrootte
- Beroepskracht-kind-ratio

Beschouwing
Feiten over het kindercentrum
De peuterspeelzaal beschikt over een eigen groepsruimte. De ruimte is passend ingericht en
aangrenzend aan het pand is de buitenspeelruimte.
Inspectiegeschiedenis
Bij het onderzoek in 2015 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Tijdens het onderzoek in 2016 zijn aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
Ook bij het huidig onderzoek wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:

waarborging emotionele veiligheid

ontwikkeling van persoonlijke competentie

ontwikkeling van sociale competentie

overdracht van normen en waarden
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van vroeg- en voorschoolse educatie is
beoordeeld of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie. Dit onderdeel komt als laatste aan bod binnen dit domein.
Hieronder worden de bijbehorende voorwaarden toegelicht en beoordeeld.
Pedagogische praktijk
Tijdens de praktijkobservatie die is uitgevoerd op dinsdagmorgen 12 september 2017 zijn er 13
kinderen aanwezig bij binnenkomst van de toezichthouder. De kinderen zijn vrij aan het spelen.
Later gaan de kinderen in de kring zitten en gaat een gedeelte van de groep naar de gymzaal. Er
zijn twee beroepskrachten, een stagiaire en een vrijwilliger aanwezig.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
De beroepskrachten voeren gesprekjes met kinderen. Wanneer een kindje moeite heeft met
afscheid van haar moeder neem de beroepskracht het kindje op de arm en troost haar. Op een
ander moment vraagt de beroepskracht aan een kindje of ze nieuwe schoenen heeft. De
beroepskracht probeert alle kinderen te betrekken in de gesprekken. De kinderen worden gehoord
en gezien. De beroepskrachten zijn betrokken op de kinderen en het groepsproces. Kinderen
krijgen regelmatig complimentjes en positief gedrag wordt bekrachtigd.
Ontspannen en open sfeer in de groep
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen spelen samen en ze hebben plezier. Ze zoeken
elkaar ook regelmatig op. De emoties die de kinderen laten zien zijn passend bij de situatie.
De beroepskrachten passen hun lichaamshouding aan; zij praten op ooghoogte en gaan door hun
knieën wanneer ze met kinderen in gesprek gaan.
Persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om leerervaringen op te doen
Tijdens de verschillende activiteiten word tellen geoefend, kleuren benoemd en verschillende
vormen van een puzzel besproken met de kinderen.
Via picto's wordt het programma van de ochtend besproken.
Autonomie
Kinderen krijgen aanwijzingen en correcties van de beroepskrachten. In het kringgesprek worden
kinderen gevraagd om op de stoel te blijven zitten en worden ze gevraagd om zachter te praten.
De kinderen worden tijdens het lopen van de gymzaal naar de groepsruimte gevraagd om zachtjes
te zijn in de gang om zo de lessen in de klassen niet te verstoren. Een kind wordt gevraagd geen
andere kinderen te duwen.
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Rituelen
De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door verschillende rituelen te
hanteren. Zo wordt voor het opruimen een liedje gezongen en kinderen gaan daarna om de beurt
op een muziekinstrument spelen.
Sociale competentie
Samen spelen samen leren
In de kring wordt een boekje voorgelezen waarbij de groep actief betrokken wordt. Zo worden met
de kinderen het gezicht en daarbij de neus, oren, ogen en mond en functies daarvan besproken.
Er is ruimte voor de ontwikkeling van diverse ontwikkelingsgebieden. Vrij spel en gestructureerde
activiteiten worden afgewisseld zoals vrij spel en gezamenlijke activiteiten.
De beroepskracht moedigt gesprekjes tussen haar en de kinderen, maar ook tussen de kinderen
onderling aan door zowel te luisteren als te praten. De beroepskracht zet zich in voor een positieve
sfeer op de groep. Ze is behulpzaam en heeft zorg en aandacht voor alle kinderen.
De beroepskrachten geven de kinderen regelmatig complimentjes: "Goed zo, goed van jou!"
Overdracht normen en waarden
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen:
De beroepskrachten geven het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met
andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee en zijn behulpzaam. De kinderen worden
aangezet tot sociaal gedrag doordat zij elkaar helpen met opruimen. De beroepskrachten doen ook
mee met het spel van de kinderen en laten zien hoe je met elkaar kunt omgaan.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
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 wél mag’.
Conclusie:
Uit de observatie is de conclusie getrokken dat aan de voorwaarden, betreffende de persoonlijke en
sociale competenties, de emotionele veiligheid en de overdracht van normen en waarden wordt
voldaan.
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
De peuteropvang is geopend op 4 dagdelen zijn van 08:30 uur tot 11:30 uur op de maandag-,
dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen. Hierdoor wordt voldaan aan de eis dat er tenminste 10 uur
Voorschoolse Educatie (VE) wordt aangeboden.
Er wordt gewerkt met thema's die zijn gekoppeld aan een programma waarin op gestructureerde
en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de methode Startblokken.
Er is steekproefsgewijs beoordeeld of de beroepskrachten bij PSZ Woezel beschikken over een
bewijs dat scholing m.b.t. het aanbieden van VVE is gevolgd. De beroepskrachten die zijn getoetst
beschikken over een certificaat VVE Startblokken.
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2017, dit voldoet aan de gestelde
eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Personeel en groepen
Dit domein belicht de onderzoeksbevindingen over het domein "Personeel en groepen".
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen
hieromtrent wordt voldaan.
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan.
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag, blijkt dat de aanwezige beroepskrachten,
stagiaire en vrijwilligster in het bezit zijn van een VOG dat voldoet aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt, dat de beroepskrachten in het bezit
zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.
Opvang in groepen
Er zijn tijdens het onderzoek 13 kinderen aanwezig in 1 stamgroep.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Er zijn twee beroepskrachten en een vrijwilligster werkzaam op de groep. Daarnaast is een
stagiaire aanwezig.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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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
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Woezel
: 16
: Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen
Varsseveldseweg 8
7131 BJ Lichtenvoorde
www.deachthoek.com
09156010
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
J. Huberts

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oost Gelre
: Postbus 17
: 7130 AA LICHTENVOORDE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

12-09-2017
13-09-2017
Niet van toepassing
20-09-2017
21-09-2017
21-09-2017

: 27-09-2017
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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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