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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 4 september 2017 is PSZ  't Kelderke 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 niet met een VE aanbod geregistreerd, vandaar dat die 

voorwaarden niet zijn getoetst. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

  
 Pedagogische praktijk 
 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 
 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 

 

 
Beschouwing 
 

Feiten over het kindercentrum 
De peuterspeelzaal is gevestigd in een basisschool. Er is intensieve samenwerking met de 

kleutergroep van de school. 
  
Inspectiegeschiedenis 
13-04-2015 jaarlijks onderzoek, geen overtredingen geconstateerd. 

04-04-2016 jaarlijks onderzoek, geen overtredingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het huidig onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
Bij het fruit schillen is de vrijwilliger vergeten haar handen te wassen. Dit is na het onderzoek 
besproken met de beroepskracht en de coördinator. De beroepskracht zal één en ander bespreken 

met de vrijwilliger om herhaling te voorkomen.  
  

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
- waarborging emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 

- ontwikkeling van sociale competentie 

- overdracht van normen en waarden 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observatie zijn 5 kinderen aanwezig. Er is een beroepskracht en een vrijwilliger 
aanwezig. De kinderen zijn vrij aan het spelen. Twee kinderen zitten aan tafel te spelen met een 
insteekpuzzel en drie kinderen zijn bezig met blokken een stal te bouwen voor de dieren op de 
boerderij. 

Later wordt er opgeruimd en in de kring een verhaal voorgelezen. 
  
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): 
  

Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
De beroepskracht vraagt aan een kindje hoe het gaat met haar been en vraagt even later wat ze 
om haar hals heeft. Het blijkt een kralenketting te zijn die ze van het kindje heeft gekregen voor 
haar verjaardag. 
Later voert de beroepskracht gesprekjes met de kinderen over het bouwen van een stal en welke 

dieren al of niet op de boerderij thuis horen. Zij stimuleert op een speelse wijze de kinderen om bij 

te dragen in het gesprek. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.  
De kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd. Ieder kind krijgt leer-

/ervaringskansen. 
Het voorlezen is interactief. De kinderen reageren op het verhaal en geven antwoorden op vragen. 
  
De kinderen krijgen regelmatig complimentjes en worden actief gestimuleerd op gezamenlijk op te 
ruimen. 
  

Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. 
De kinderen krijgen van de beroepskracht regelmatig passende uitleg en correcties. Zo wordt 
genoemd dat wanneer een kindje wat uit de kast wil pakken, hij dit eerst moet vragen. Als een 
kindje schopt tegen bouwstenen wordt hem verteld dat dat niet de bedoeling is en dat hij dan 

mogelijk andere kindjes kan raken met die bouwstenen. 
Een kindje wil een stal bouwen en vraagt om hulp. De beroepskracht zegt: "Ga eerst maar 
beginnen, dan help ik je zo." 
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Taalverrijking 
De kinderen worden tijdens het spel en voorlezen gestimuleerd om te tellen, kleuren en vormen te 
benoemen en/of te herkennen. Kinderen worden gevraagd wie er allemaal aanwezig zijn en 
noemen elkaars namen. Ook de dagen van de week worden geoefend. 

  
Rituelen 
Tijdens het onderzoek worden verschillende rituelen gehanteerd. Onder meer wordt er voor het 
opruimen een liedje gezongen. Ook als de kinderen in de kring gaan zitten wordt er een liedje 
gezongen. De handen worden gewassen voor het fruit eten en na bezoek aan het toilet. 
  
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 

De beroepskrachten geven het goed voorbeeld door behulpzaam te zijn naar de kinderen. Zullen 
we even samen gaan kijken, de kinderen krijgen uitleg en begeleiding in het spelen met elkaar. 

De beroepskrachten doen ook mee met het spel van de kinderen en laten zien hoe je met elkaar 
kunt omgaan. 
  
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 
  
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen 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 beroepskracht 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 beroepskracht in het bezit is 
van een beroepskwalificatie conform CAO. 
  
 

Opvang in groepen 
 
Op het moment van de niet vooraf aangekondigde observatie waren 5 kinderen, een beroepskracht 

en een vrijwilligster aanwezig in de groep. Dit voldoet aan de voorwaarden. 
  
 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
De inzet van medewerksters voldoet aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 

 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskracht en vrijwilliger) 
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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) 

 

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) 

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 : 't Kelderke 

Website : http://www.deachthoek.com 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen 

Adres houder : Varsseveldseweg 8 

Postcode en plaats : 7131 BJ Lichtenvoorde 
Website : www.deachthoek.com 
KvK nummer : 09156010 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oost Gelre 
Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 04-09-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-09-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


