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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 Ienie Mienie is een locatie van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne. Deze 
peuterspeelzaal heeft 16 kindplaatsen en is vier dagdelen per week geopend.De kinderen worden 
opgevangen in twee vaste groepen. Ze worden begeleid door vaste beroepskrachten en 
vrijwilligers. 
   
Inspectiegeschiedenis: 
 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 25 januari 2016. 
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
Bevindingen huidige inspectie: 
  
Op 13 november 2017 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd in het  domein'pedagogisch klimaat." 
  
De bevindingen staan uitgewerkt bij het betreffende item. 
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden m.b.t het domein: 
 
- pedagogisch klimaat 
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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 een beroepskracht en een vrijwillige 
groepshulp. 
  
Emotionele veiligheid  
  
De beroepskracht en groepshulp communiceren met de kinderen. 
Ze hebben korte gesprekjes met de kinderen en sluiten daarbij goed aan op de situatie en/of vraag 
van een kind. Dit is o.a. te zien tijdens het vrij spelen. Een paar kinderen spelen op de grond. De 
beroepskracht komt bij ze kijken en vraagt of ze op reis gaan. Ze knikken en ze stelt voor dat zij 
ook mee gaat. Zo spelen ze samen verder. 
  
Persoonlijke competentie 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
Een jongen zit aan de tafel. Hij kijkt naar de kast en ziet iets wat hem erg leuk lijkt om te 
doen,mozaiek. Hij wijst ernaar en de groepshulp vraagt of hij met de mozaiek wil spelen. Hij knikt 
en ze haalt het voor hem uit de kast. 
  
Sociale competentie 
  
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.  
De kinderen die op de vloer spelen dat ze op reis zijn, hebben een auto gemaakt. Een jongen komt 
ook kijken en de beroepskracht vraagt of hij ook in de auto wil. Ze wijst hem erop dat er nog wel 
een plekje vrij is. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Beroepskracht en  groepshulp geven zelf in hun spreken en handelen het goede 
voorbeeld. 
De beroepskracht en groepshulp geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in 
de omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten, helpen en 
werken samen. 
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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. 
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Peuterspeelzaal Ienie Mienie biedt voorschoolse educatie. Hierbij wordt gewerkt met het VVE 
programma "Doe meer met Bas." 
  
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond 
specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken 
met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’ 
  
Deze locatie is vier dagdelen per week geopend en staat geregistreerd als vve-locatie in het LRKP. 
Op de roosters en presentielijsten die zijn opgevraagd, is te zien dat, gedurende twee dagdelen per 
week, de kinderen worden opgevangen door 1 beroepskracht en 1 vrijwillige groepshulp. Ook is te 
zien dat de groep op deze dagen bestaat uit meer dan 8 kinderen. Dit betekent dat er, gedurende 
deze dagdelen, te weinig beroepskrachten aanwezig zijn. 
  
Binnen overleg en overreding heeft de coördinator uitgelegd dat er gedurende twee dagdelen 
kinderen worden opgevangen met een vve-indicatie. Tijdens de overige twee dagdelen is dit niet 
het geval.  
 
Omdat het een vve locatie betreft, wordt deze locatie echter in zijn geheel beoordeeld als vve-
locatie. Ook wanneer er geen kinderen aanwezig zijn met een vve-indicatie moet de locatie wel aan 
de wettelijke eisen voldoen m.b.t. voorschoolse educatie. 
  
  
Er wordt dan ook niet voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk 
aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse 
educatie per acht kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en art 4 lid 5 Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 
roosters en presentielijsten week 48 en week 49 2017 
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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 Ienie Mieinie 
zijn beoordeeld. 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 Ienie Mienie beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de 
CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in twee vaste peuterspeelzaalgroepen. 
  
  
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 
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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) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en art 4 lid 5 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De houder van een peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:  
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
Bij meer dan acht aanwezige kinderen geldt voor maximaal 1 beroepskracht voorschoolse educatie 
de uitzonderingsregel voor een beroepskracht die is geboren vóór 1955, op 1 januari 2010 
tenminste 15 jaar als beroepskracht bedoeld in artikel 2.1 van de Wet werkzaam was en de 
scholing voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 5 van het besluit, heeft gevolgd. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 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 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Ienie Mienie 
Website : http://www.marnepeuters.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000026330083 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 : 13-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 27-12-2017 
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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