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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Feiten over de peutergroep Op Stap te Rouveen
Peutergroep Op Stap is gevestigd in een gebouw waar de hervormde basisschool de Triangel en de
gereformeerde basisschool de Levensboom gevestigd zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een eigen
groepsruimte met een aangrenzende buitenspeelruimte. Het jaar 2018 wordt gebruikt als
overgangsjaar waarin de organisatie van deze peutergroep vanuit de gemeente onder de beide
scholen komt te vallen.
Inspectiegeschiedenis

26-09-2013 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het
klachtrecht. De overige voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

13-05-2014 nader onderzoek: de eerder geconstateerde overtredingen (26-09-2013) zijn
hersteld.

13-05-2014 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
voorschoolse educatie. De overige voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

19-08-2014 jaarlijks onderzoek: de geconstateerde overtreding bestaat nog steeds.

04-06-2015 jaarlijks onderzoek: er zijn een aantal overtredingen geconstateerd met
betrekking tot voorschoolse educatie, opvang in groepen en de risico-inventarisatie.

14-10-2015 nader onderzoek: de volgende overtredingen zijn hersteld: opvang in groepen en
de risico-inventarisatie.

05-09-2016 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding vastgesteld m.b.t. een verklaring
omtrent het gedrag (VOG) van een stagiaire. De overige voorwaarden voldoen aan de Wet
kinderopvang.

13-12-2016 nader onderzoek: de overtreding m.b.t de VOG is hersteld.

2017 Er heeft door bepaalde omstandigheden geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.

16-07-2018 onderzoek na registratie: Na de harmonisatie en overleg met gemeente Staphorst
heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden waarin alle voorwaarden beoordeeld zijn.
Hieruit bleek dat er meerdere domeinen niet voldoen aan de Wet kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
Na 1 december 2018 zou er een nader onderzoek moeten plaatsvinden zoals is aangegeven in het
rapport van 16-07-2018. Na overleg met de gemeente is besloten de hersteltermijn te verlengen.
De uitleg hiervan staat in onderstaande brief.
Staphorst, 7 januari 2019
Geachte heer/mevrouw,
In de afgelopen maanden zijn de locaties van onze peutergroepen bezocht door de GGD. Bij 3 van
de 4 groepen kwam duidelijk naar voren dat er op verschillende gebieden nog niet is voldaan aan
de nieuwe wetgeving. Gezien de tekortkomingen is de herstel termijn die wordt voorgeschreven
niet haalbaar.
De gemeente heeft ervoor gekozen gedeeltelijk te handhaven en de komende maanden op een
aantal punten hulp te faciliteren. Dit omdat in de rapporten naar voren komt dat de pedagogische
praktijk in orde is, maar ook omdat wij ons ervan bewust zijn dat in Staphorst gekozen is voor een
bijzondere constructie; de peutergroepen koppelen aan de basisschool. Wenselijk en passend voor
Staphorst, een bereik van een zeer grote groep peuters en een goede impuls voor de
taalontwikkeling.
Na het ontvangen van de rapporten is er een plan in werking gezet om te komen tot een uniforme
lijn binnen de vier peutergroepen. Er is iemand aangetrokken om voor alle groepen de
beleidsplannen op orde te brengen. Dit in samenspraak met zowel leiding als leidsters zodat alle
beleidsplannen breed gedragen en geïmplementeerd wordt. Daarna zal er met regelmaat contact
zijn via het directeurenoverleg om op een lijn te blijven en gezamenlijk te anticiperen op
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ontwikkelingen. Naast de inhoudelijke aanpak is de structuur van de groepen beschreven
overeenkomstig de gewenste situatie. Dit voor een gezonde toekomst voor de peutergroepen.
Waar de gemeente wel op handhaaft is de veiligheid. Hier zijn duidelijke afspraken en termijnen
voor gesteld met betreffende peutergroepen. Dit geldt voor zowel de binnen- en buitenruimtes als
voor de BKR en registraties in het personenregister met bijbehorende VOG’s.
Daarnaast moet ook iedere peutergroep zijn meldcode op orde hebben en staat er voor alle
peutergroepen en basisscholen half januari een training gepland; werken met de meldcode.
De bereidwilligheid bij alle peutergroepen is hoog, maar door de nieuwe structuur is er
onduidelijkheid en handelingsverlegenheid ontstaan. Door het nu gezamenlijk op te pakken, elkaar
te helpen en als gemeente te faciliteren waar nodig hebben wij er vertrouwen in dat er binnen 3
maanden een stevige basis staat voor alle locaties. Dat niet alleen alle zaken op orde zijn, maar er
ook een samenwerking is ontstaan die zal bijdragen aan een stabiele toekomst voor alle
peutergroepen.
Met vriendelijke groet,
Petra van Eekeren
Beleidsmedewerker Gemeente Staphorst
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Zoals met gemeente Staphorst is afgesproken (zie beschouwing) worden na 1 april 2019 de
betreffende voorwaarden uit het onderzoek d.d. 16-07-2018 beoordeeld.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
zie beschouwing
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Overzicht getoetste inspectie-items
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Op Stap
http://www.peutergroepopstap.nl
16
Nee

: Stichting Protestants-Christelijk Peuterwerk "Op
Stap"
: Korte Kerkweg 19
: 7954GC Rouveen
: www.peutergroepopstap.nl
: 05063150
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Staphorst
: Postbus 2
: 7950AA STAPHORST

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

:
:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Inge van Dijk

01-12-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
17-01-2019
17-01-2019
17-01-2019

: 31-01-2019

7 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 01-12-2018
Op Stap te Rouveen

