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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.
Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:






pedagogisch klimaat;
eisen aan het personeel;
aantal beroepskrachten;
stabiliteit van de opvang voor kinderen;
beleid veiligheid en gezondheid.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
peutergroep Op Stap en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over 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 is gebruikt als
overgangsjaar waarin de organisatie van deze peutergroep vanuit de gemeente onder de beide
scholen is komen te vallen. Op dit moment is er alleen op woensdag- en vrijdagmiddag geen
peutergroep.
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.

01-12-2018 nader onderzoek: in overleg met de gemeente is het hersteltermijn verschoven
naar 1 april.

01-04-2019 nader onderzoek: meerdere tekortkomingen uit een vorig onderzoek zijn hersteld.
De voorwaarde t.a.v. de inzet van een beroepskracht in opleiding voldeed echter nog niet.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid is dit jaar samen met de beroepskrachten opgesteld. Tijdens de komende
overlegmomenten wordt gekeken of er onderdelen aangepast moeten worden wanneer er nieuwe
ontwikkelingen zijn. Bepaalde documenten zoals het pedagogisch beleid worden weggezet in een
kwaliteitskalender.

Pedagogische praktijk
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015).
Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.
Emotionele veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
Indicator uit het Veldinstrument:
‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen’.
Observatie: De kinderen spreken de beide beroepskrachten aan om vervolgens een vraag te
stellen of dat ze iets willen laten zien. De beroepskrachten geven korte en duidelijke instructies en
noemen de kinderen bij naam. De kinderen weten hierdoor wat er gaat gebeuren en wat er van de
kinderen verwacht wordt. Zo wordt er o.a. stap voor stap verteld hoe het knutselwerkje van de koe
gemaakt kan worden.
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Indicator uit het Veldinstrument:
‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen’.
Observatie: Aan de hand van een thema worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden.
Op deze dag wordt er een begin gemaakt met het thema 'Boerderij'. De kinderen krijgen een
briefje mee naar huis zodat de ouders op de hoogte zijn welke liedjes bijvoorbeeld gezongen
worden en of er spulletjes van thuis meegenomen kunnen worden. In de groepsruimte is een
themahoek ingericht en hangen er gekleurde trekkers aan de boom. Voor de knutselactiviteit laat
de beroepskracht een prentenboek zien over de boerderijdieren. Tijdens het boekje worden er
aanvullende educatieve vragen gesteld waarop kinderen beurtgewijs op kunnen reageren.
Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Indicator uit het Veldinstrument:
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’De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie’.
Observatie: Bij het buitenspelen zijn er twee kinderen die ruilen van speelauto. De één heeft
namelijk geen stuur meer. De beroepskracht complimenteert de kinderen voor het feit dat ze dit
goed samen hebben opgelost.
Overdracht van normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Indicator uit het Veldinstrument:
‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast'.
Observatie: Tijdens de observatie komen bepaalde afspraken zichtbaar naar voren. Zo is het
bekend bij de kinderen dat ze samen aan het evacuatie koord naar buiten gaan en dat ze
vervolgens naast elkaar tegen hek aan gaan staan. De kinderen krijgen dan om de beurt
spelmateriaal uit het schuurtje aangereikt. Wanneer de kinderen naar het toilet moeten melden ze
dit bij de beroepskracht en gaat er een beroepskracht mee naar binnen. Aan het einde van de
ochtend wordt er het bekende liedje op de radio gespeeld waardoor de kinderen weten dat ze
gezamenlijk gaan opruimen. Bij de nieuwe kinderen wordt deze afspraak nog even één op één
uitgelegd.

Voorschoolse educatie
De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie
geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen





Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Informatiemateriaal voor ouders (themabrief)
Pedagogisch beleidsplan (2019)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het Personenregister
kinderopvang.
De beide schooldirecteuren nemen de rol van de pedagogisch coach in. Zij zijn echter nog niet
geregistreerd en gekoppeld in het personenregister (PRK). Vanaf 2020 is dit verplicht.

Opleidingseisen
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao
Kinderopvang en de cao Sociaal Werk is opgenomen.
De beroepskracht welke tijdens het nader onderzoek nog in opleiding was heeft inmiddels het
diploma behaald.
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Pedagogisch coach/beleidsmedewerker(s) beschikken over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep is conform de Wet kinderopvang.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
In het beleidsplan is een berekening aangegeven op welke wijze het verplichte minimaal aantal
uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld is over de
opvanglocatie en de beroepskrachten. Het is op deze wijze inzichtelijk voor beroepskrachten en
ouders.
Pas aan het eind van het jaar kan de toezichthouder beoordelen of de, door de houder beschreven,
coachingsuren ook daadwerkelijk ingezet zijn. Dit item kan daarom pas bij de inspecties van 2020
inhoudelijk worden beoordeeld.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Na de zomervakantie is er gestart met vier peutergroepen. Alleen woensdag- en vrijdagmiddag is
er geen opvang. Per dagdeel worden er maximaal 16 kinderen opgevangen.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen





Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Pedagogisch beleidsplan (2019)

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In 2019 is er een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld waar de beroepskrachten in mee
hebben gedacht. Het document is actueel en zal een structureel onderwerp worden op de
toekomstige kwaliteitskalender die de locatie op korte termijn gaat opstellen. Op deze manier zal
o.a. inzichtelijk zijn wanneer er scholingen plaatsvinden waardoor de werkprocessen actueel
blijven.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De beroepskrachten zijn op de hoogte van het stappenplan en kunnen terugvallen op de intern
begeleider van school. Na alle organisatorische ontwikkelingen wordt de meldcode een structureel
onderwerp wat terug zal komen op de vergaderingen doormiddel van een kwaliteitskalender.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet
kinderopvang.
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Gebruikte bronnen





Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Beleid veiligheid- en gezondheid (2019)
Pedagogisch beleidsplan (2019)

8 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-09-2019
Op Stap te Rouveen

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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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

:
:
:
:
:

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Staphorst
: Postbus 2
: 7950AA STAPHORST

:
:
:
:
:

03-09-2019
30-09-2019
04-10-2019
07-10-2019
07-10-2019

: 21-10-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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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