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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Onderzoeksopzet
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. 
De items die in dit inspectierapport zijn getoetst richten zich vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

Beschouwing
Peuterspeelzaal 't Kruimelnesje heeft haar onderkomen in basisschool 'Mandegoud'. De 
peuterspeelzaal heeft naast een eigen ingang en een buitenspeelruimte ook een eigen 
toiletgedeelte.

De Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne bestaat uit 7 peuterspeelzalen.  
Op de peuterspeelzalen wordt gewerkt in groepen van minimaal 12 en afhankelijk van de 
locatie maximaal 16 peuters. Alle leidsters hebben een kindgerichte opleiding genoten.   
De leidsters worden geassisteerd door een vaste vrijwillig(st)er en/of ouder.   
De Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne heeft gekozen voor het pravoo-kindvolgsysteem 
omdat de meeste basisscholen in de gemeente De Marne het pravoo-kleutervolgsysteem 
gebruiken.
  
Inspectiegeschiedenis:
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 13-4-2015
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Bevindingen huidige inspectie:
Op 18-01-2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijke 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

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:

EMOTIONELE VEILIGHEID
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Steun krijgen (0-4)
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp 
of steun nodig hebben.
De kinderen plakken en verven aan vogelhuisjes.De beroepskracht legt uit hoe het beste te werken 
met een lijmflesje ‘Kijk, even op de kop houden en dan knijpen. Als je dan het huisje op z’n kant 
neerlegt dan kun je een stapeltje maken van de stokjes, dan rollen ze er niet af. Op het hellinkje. 
Goed zo’. ‘Kijk juf –ja, dat wordt al een heel mooi dak’. “Juf X –wat is er lieverd- ik ben al klaar –ik 
kom zo even bij je kijken’.

PERSOONLIJKE COMPETENTIE
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
Voorspelbaarheid (0-4)
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk.
De beroepskracht vertelt steeds hoe het programma er uitziet. ‘De kinderen die al klaar zijn 
kunnen straks bij mij komen om hun handen te wassen, als ik je naam noem dan kom je bij me. 
Dan gaan we daarna nog even buitenspelen, niet zo lang want het is een beetje koud’. 
Zelfredzaamheid (1-4)
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
De beroepskracht haalt alle luizenzakken in de groepsruimte en laat de kinderen zelf hun spullen 
eruit halen. ‘Jullie gaan allemaal zelf proberen of je je jas aan kunt krijgen, als het echt niet lukt 
dan zal juf je helpen, maar eerst zelf proberen’. De meeste kinderen slagen er in om hun jas aan te 
trekken, sommige achterstevoren of op de kop. Juf steekt hier en daar een handje toe. Een kind 
verdwijnt bijna helemaal in de luizenzak op zoek naar een want.

SOCIALE COMPETENTIE
De kinderen zijn deel van de groep
Positieve sfeer (0-4)
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De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
De ruimte oogt gezellig en is gevuld met werkjes van de kinderen. Voor het naar buiten gaan 
bespreekt de beroepskracht nog even iets met de kinderen. ‘Wat denken jullie, kunnen we in de 
zandbak spelen, is dat een goed idee? –neeee –nee hè, en kunnen we in de zandbak zitten? –neee 
–nee, ook niet want dan krijgen we natte billen van de sneeuw. Wij gaan met de fietsjes en de 
trekkers spelen. Het is goed om ergens mee te spelen waarmee je kunt bewegen want het is wel 
koud buiten’. Ter bevestiging wordt nog een liedje gezongen over spelen met de fietsen en de 
trekkers, ja-ja-ja en niet in de zandbak nee-nee-nee. 

OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn
Structuur (1-4)
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje) 
waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. 
De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving. Zij gedragen zich over het 
algemeen naar de afspraken en voelen zich verantwoordelijk voor de gang van zaken (bv 
opruimen, dingen op vaste plaatsen zetten).
In de groepsruimte hangen pictogrammen van het dagprogramma.
’t Kruimelnestje is gevestigd in een lokaal in de basisschool. Om op de buitenspeelplaats te komen 
moeten de kinderen een klein stukje door een gang die grenst aan de aula van de school. ‘Hoe 
gaan we door de gang? Stil hè, ja, heel goed’. Van het ene op het andere moment is de hele groep 
als muisjes zo stil’, eenmaal buiten beginnen ze weer te kwetteren.

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 anderen (beroepskrachten)
 Observaties (op locatie)
 Website
 Pedagogisch werkplan
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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 zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten en 
vrijwilligers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Uit observatie en de personeelsroosters en de presentielijsten 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 anderen (beroepskrachten)
 Observaties (op locatie)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 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 na 1 maart 
2013.
(art 2.6 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan 
twee maanden.
(art 2.6 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de 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)



8 van 10
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 18-01-2016
't Kruimelnestje te KLOOSTERBUREN

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 : 't Kruimelnestje
Website : http://www.marnepeuters.nl
Aantal kindplaatsen : 14
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 : L. Koster

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : De Marne
Adres : Postbus 11
Postcode en plaats : 9965ZG LEENS

Planning
Datum inspectie : 18-01-2016
Opstellen concept inspectierapport : 01-02-2016
Vaststelling inspectierapport : 15-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-02-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 17-02-2016

Openbaar maken inspectierapport : 09-03-2016
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal

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.


