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Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft

een onaangekondigd incidenteel onderzoek.

Bij de gemeente Dalfsen is een verzoek ingediend voor een VE-registratie voor deze locatie.

De gemeente heeft de toezichthouder de opdracht gegeven een advies uit te brengen. Tijdens dit

incidentele onderzoek worden alle items m.b.t. de voorschoolse educatie beoordeeld middels een

documenten onderzoek.

Tijdens het eerstvolgende jaarlijks onderzoek worden de items m.b.t. de voorschoolse educatie in

de praktijk getoetst.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de

peuteropvang en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden

elders in het rapport verder uitgewerkt.

Feiten over peuterspeelzaal De Smurfen

Peuterspeelzaal De Smurfen in Hoonhorst (Dalfsen) is een zelfstandige peuteropvang. Naast

dagopvang wordt er op deze locatie ook buitenschoolse opvang geboden.

In het Landelijk Register Kinderopvang staat peuterspeelzaal De Smurfen (KDV) geregistreerd met

16 kindplaatsen.

Inspectiegeschiedenis

 04-04-2018 onderzoek na registratie: alle getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de

Wet kinderopvang.

 04-10-2019 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met berekking tot de

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 03-02-2020 nader onderzoek: bovenstaande overtreding is hersteld. De getoetste

voorwaarden voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

 19-08-2020 jaarlijks onderzoek: Bijna alle getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de

Wet kinderopvang. Er wordt niet volaan aan de voorwaarden omtrent de pedagogisch

beleidsmedewerker.

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens dit incidenteel onderzoek voldoen, mede door herstelaanbod, alle getoetste voorwaarden

aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Er is vanuit de GGD geen bezwaar tegen een VE-registratie.

Herstelaanbod

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.

Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat.

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
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Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving

Wijzigingen

De houder heeft de wijziging omtrent de ve-registratie medegedeeld aan het college, nadat deze

wijziging hem bekend is geworden.

Gebruikte bronnen

 Wijzigingsformulier exploitatie
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Pedagogisch klimaat

Voorschoolse educatie

De houder is voornemens om op peuterspeelzaal De Smurfen gesubsidieerde voorschoolse educatie

(VE) te gaan aanbieden en heeft hiervoor een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente

Dalfsen.

De peuterspeelzaal bestaat uit één groep. Deze groep is geopend op maandag, woensdag en

vrijdag van 8.15 uur - 12.15 uur. Voor de uitvoering van VE kan er op maandag en vrijdag tot

15.00 uur opvang plaatsvinden.

Op peuterspeelzaal De Smurfen wordt gewerkt met de VE-methode Uk en Puk.

Dit programma is onderdeel van het programma Ko-totaal. In dit programma staan actief bezig

zijn, ontdekken en spel centraal. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheden, sociaal

emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste

rekenprikkels.

Om de ontwikkeling van kinderen te volgen en om aanbod te kunnen creëren welke aansluit bij de

ontwikkeling van het kind, gaan ze werken met het KIJK-observatiesysteem.

In samenspraak met ouders wordt er naar aanleiding van de observaties een plan van aanpak

gemaakt. Hierbij wordt besproken of er externe hulp nodig is of niet.

De groep zal bestaan uit maximaal 16 kinderen en per 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar zal één

beroepskracht worden ingezet.

De twee vaste beroepskrachten bezitten een bewijs van scholing dat met gunstig gevolg is

afgerond welke specifiek gericht is op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge

kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.

De beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke

wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden

onderhouden. Het opleidingsplan is terug te vinden in het pedagogisch beleid van de

peuterspeelzaal. De toezichthouder heeft het opleidingsplan ingezien.

De houder heeft de voorwaarden omtrent VE zowel in het 'beleid psz' als in het 'werkplan

doorgaande leerlijn' vastgelegd.

In de beleidsstukken zijn de volgende onderdelen niet concreet beschreven:

 Stimuleren ontwikkeling op het gebied van rekenen;

 Het betrekken van de ouder bij het stimuleren van de ontwikkeling;

 De inrichting van een passende ruimte.

De houder heeft de mogelijkheid tot herstel gekregen. Op 27 oktober 2020 heeft de houder de

aangepaste beleidstukken naar de toezichthouder gestuurd. Bovenstaande voorwaarden staan

concreet beschreven.

Tijdens het eerst komend jaarlijks onderzoek zal de uitvoering van dit VE beleid beoordeeld

worden.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na

herstelaanbod, is voldaan:

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en

sociaal-emotionele ontwikkeling.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)

 Pedagogisch beleidsplan ('beleid psz')

 Certificaten voorschoolse educatie

 Opleidingsplan voorschoolse educatie

 Werkplan doorgaande leerlijn
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Overzicht getoetste inspectie-items

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving

Wijzigingen

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse

kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat

Voorschoolse educatie

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en

sociaal-emotionele ontwikkeling.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in

het aanbod van activiteiten.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt

afgestemd.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Geldt vanaf 1 augustus 2020: De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt

aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het

aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf

jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao

Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

OF

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art

10c Regeling Wet kinderopvang)

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van

voorschoolse educatie,

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse

educatie)

OF

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
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(art 1.50b Wet kinderopvang; 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 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : peuterspeelzaal De Smurfen

Aantal kindplaatsen : 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Mariëtte Johanna Aleida ten Hof-Blankvoort

KvK nummer : 62277197

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : S. Schrijver

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Dalfsen

Adres : Postbus 35

Postcode en plaats : 7720 AA DALFSEN

Planning

Datum inspectie : 06-10-2020

Opstellen concept inspectierapport : 28-10-2020

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 05-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-11-2020

Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 05-11-2020

Openbaar maken inspectierapport : 19-11-2020
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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.


