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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.
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
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 14-3-2015
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Bevindingen huidige inspectie:
Op 25-01-2016 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
Individuele aandacht (0-4)
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. 
Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten 
(meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen 
aangeven. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten.
De beroepskracht benoemt een moeilijk moment voor een kind ‘Je hebt het een beetje lastig hè, je 
bent ook 3 weken niet geweest, wil je een verftekening maken, zal ik de verf voor je pakken? Wil 
je niet verven lieverd….het kind zwijgt…..-zeg maar nee dan’.
Een ander kind komt bij de beroepskracht vertellen dat de puzzel af is ‘juf, het is gelukt, in m’n 
eentje, helemaal klaar –ok, toppertje, ik wist wel dat je het kon’.

Persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen Doelgericht aanbod (0-4)
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken.
De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie- en rollenspel, 
tellen & meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel.
Tijdens het kringmoment vraagt de beroepskracht hulp van een kind ‘kun jij nog even een stoel 
voor me pakken X……goed zo, je bent een flinke hulp. ‘Ja, we kunnen beginnen’…..en dan wordt 
‘Bas’ wakker gezongen (leermiddelen pakket VVE). In het lied wordt het ontwaken van 
verschillende lichaamsdelen benoemd –been-teen-hoofd etc. de kinderen doen enthousiast mee. 
Daarna wordt een hulpje benoemt om Bas uit bed te halen en om alle kindjes in de kring te tellen. 
Alle kinderen worden met hun naam begroet en de beroepskracht vraagt na wie er mist, wie er 
ziek is.
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 kondigt afronding aan ‘kindjes, we gaan bijna opruimen…-ok juf…..-ik ben nog 
niet klaar…je mag nog even doorgaan’.
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Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Aanmoedigen onderling contact (0-4)
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen
de kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, 
afstemmen, elkaar helpen, emoties delen.
‘X…ga jij Y even helpen met de puzzel….-ja maar dat kan ik ook niet…..probeer het toch maar 
even, jij hebt hem ook gepakt. Als het echt niet lukt dan helpt juf straks wel even’. De kinderen 
zitten gebroederlijk samen te puzzelen. De beroepskracht loopt er naartoe en complimenteert 
‘hoezo, ik kan het niet….grapjas….het gaat hartstikke goed’.
Begeleiden en feedback (0-4)
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).
Een kind trekt een ander kind door de bank naar zich toe. De beroepskracht reageert: ‘zachtjes 
X….kijk es naar Y….wil hij dat wel….-nee-…nee, hij wil het niet hè’.

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).
Een kind voelt zich verantwoordelijk voor speelgoed dat nog op de grond ligt terwijl hij al in de 
kring zit. Het kind staat op, pakt het speelgoed en brengt het naar de daarvoor bestemde bak , 
ondertussen murmelend ‘deze moet nog opgeruimd, zo…klaar’.
In de groepsruimte hangen pictogramman van diverse activiteiten.
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen
Nabijheid/ruimte laten (0-4)
De interacties tussen beroepskrachten en kind sluiten aan op de behoeften. Kinderen leren om 
contact met elkaar te maken en om elkaars gedragssignalen te lezen (nabijheid versus ruimte 
geven). De interacties zijn vriendelijk en hartelijk.
De beroepskracht ‘leest de kinderen’ ze spreekt met zachte vriendelijke stem, ze richt de kinderen
op elkaar en benoemt situaties.

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 (beroepskracht)
 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 vast stamgroep.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Uit observatie 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 (beroepskracht)
 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)
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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 : Ienie Mienie
Website : http://www.marnepeuters.nl
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 : L. Koster

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

Planning
Datum inspectie : 25-01-2016
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.


