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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 

 
Beschouwing 
Peuterspeelzaal Het Kwetternest is gevestigd in Eenrum op een locatie waar tevens een 
kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang is gevestigd. De peuterspeelzaal is  onderdeel van 
de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne. De peuterspeelzaal vangt maximaal 16 kinderen op, 
binnen 1 peuterspeel-zaalgroep, gedurende twee dagdelen per week. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 14 januari 2016. 
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 27 november 2017 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden.  
 
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 
 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari 
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; 
- waarborging van emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- ontwikkeling van sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 
  
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien. Tijdens de inspectie 
zijn er 11 kinderen aanwezig. Zij worden opgevangen door 1 beroepskracht en 2 (vrijwillige) 
groepshulpen. 
  
Emotionele veiligheid  
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
Beroepskracht en groepshulpen hebben ook aandacht voor de kinderen bij het uitvoeren van 
verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. Ook wanneer de 
beroepskracht tijdens de inspectie in gesprek is met de toezichthouder, houdt ze zicht op de groep 
en heeft ze aandacht voor de kinderen. 
 
Persoonlijke competentie 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 
van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of kortdurend en oppervlakkig spel. Zo zijn er, aan 
het begin van de inspectie, twee kinderen bezig om "kadootjes" in te pakken met inpakpapier. Dit 
lijkt onderdeel te zijn van vrij spelen. Ook de rest van de kinderen is aan het spelen. Even later 
wordt hen gevraagd om aan tafel te komen zitten en gaan ze gezamenlijk kleuren. 
  
Sociale competentie 
De beroepskracht en groepshulpen ondersteunen de kinderen in het voorkómen en 
oplossen van conflicten. 
Ze grijpen doorgaans in bij negatieve interacties tussen kinderen nadat zij een eerste indruk 
hebben gekregen van de situatie. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een jongetje dat nog maar 
kort de peuterspeelzaal bezoekt. De beroepskracht legt uit dat hij nog niet goed weet hoe hij met 
de andere kinderen om moet gaan en dat hij zo nu en dan begint te slaan. Ze houden hem extra in 
de gaten. Tijdens de inspectie gebeurt het twee keer. Op beide momenten gaat er direct een 
volwassene naar hem toe. Ze gaan op de hurken zitten en leggen rustig uit dat slaan niet mag. 
Ook vertellen ze over de reactie van de ander ("kijk ze wordt helemaal verdrietig"). 
  
Overdracht van normen en waarden 
  
Beroepskracht en groepshulpen geven zelf in hun spreken en handelen het goede 
voorbeeld. 
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Ze geven het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen; ze 
zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten, helpen en werken samen. Ook geven ze de 
kinderen, tijdens de inspectie, regelmatig een compliment. 
  
Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij peuterspeelzaal Het 
Kwetternest zijn beoordeeld. Alle beroepskrachten en vrijwilligers beschikken over een geldige 
verklaring omtrent het gedrag. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten werkzaam bij peuterspeelzaal Het Kwetternest beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
  
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in een vaste peuterspeelzaalgroep met maximaal 16 kinderen. 
  
  
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Uit de observatie en het gesprek tijdens de inspectie is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (presentie ter plaatse beoordeeld) 
 Personeelsrooster (presentie ter plaatse beoordeeld) 
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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) 

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) 
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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 : Het Kwetternest 
Website : http://www.marnepeuters.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000026330024 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne 
Adres houder : Plantsoenstraat 4 
Postcode en plaats : 9967RE Eenrum 
Website : www.marnepeuters.nl 
KvK nummer : 02079088 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  Gerdy Engelsman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : De Marne 
Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 9965ZG LEENS 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 28-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 08-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-02-2018 
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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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