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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 De Getijden is gehuisvest in hetzelfde pand als de Montessori basisschool 
De Getijden te Pieterburen.  
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 2-4-2015
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Bevindingen huidige inspectie:
Op 26-01-2016 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 communiceren met de kinderen
Kennen/ herkennen (0-4)
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten
persoonlijke bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind 
wordt die kennis gebruikt.
Uit observatie en uit het gesprek met de beroepskracht blijkt duidelijk dat zij de kinderen goed 
kent.
Aansluiten (0-4)
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding 
aan (op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met 
taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.
De beroepskracht zit steeds op ooghoogte of knielt bij de kinderen als ze meekijkt of meedoet in 
spelsituaties. Een kind dat nog niet zo lang komt en de structuur nog niet goed kent wordt op weg 
geholpen door de beroepskracht ‘Weet jij wat dat is, ga maar even aan tafel zitten, dan leggen we 
alle knopen er uit en dan mag je 2 dezelfde knopen bij elkaar zoeken’. Ze blijft naast het kind 
zitten totdat het zelf verder kan. Als het kind ermee uitgespeeld is vraagt de beroepskracht of ze 
hem zal helpen met het opvouwen van het bijbehorende kleedje.

PERSOONLIJKE COMPETENTIE
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen
Initiatief (0-4)
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.
Een kind loopt rond, de beroepskracht vraagt hem wat hij wil doen. Het kind weet het even niet en 
de beroepskracht wijst hem op de balkjes van verschillende lengte. Als hij aarzelt biedt ze aan om 
hem te helpen. Opgewekt begint het kind de balkjes van de kast naar de grond te verplaatsen en 
legt ze op volgorde. De beroepskracht complimenteert hem en biedt de volgende uitdaging aan, ze 
helpt hem om een doolhof te maken waar hij vervolgens door mag lopen.
De beroepskracht biedt alle kinderen spel en activiteiten aan, afgestemd op hun eigen niveau.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting
Kwaliteit spelmateriaal (0-4)
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Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 
gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 
(enkele) specifieke speelhoeken.
Er is veel speelgoed van hout en textiel. Daarnaast bedenkt en maakt de beroepskracht allerlei 
spelletjes voor de kinderen, ter ontdekking of stimulatie zoals; –paren knoopjes bij elkaar zoeken –
lapjes van dezelfde kleur maar van verschillende stoffen bij elkaar zoeken –allerlei bakjes met 
zaken als rijst etc. wat de kinderen kunnen overscheppen in andere bakjes.

SOCIALE COMPETENTIE
De kinderen zijn deel van de groep
Deel van een geheel (0-4)
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren.
Een kind schuift dicht tegen een ander kind aan, deze vindt dat niet fijn ‘Nee, rustig….ik wil lekker 
rustig plakken’. De beroepskracht legt het andere kind uit dat het wel mag kijken maar niet storen.
Participatie (1-4)
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken 
zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback 
en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
De kinderen krijgen taakjes en worden gecomplimenteerd, ze mogen bijv. meehelpen met het 
(handmatig uitpersen van sinaasappels) ‘goed duwen en draaien’ en met het verplaatsen van de 
bakjes gesneden fruit naar de daarvoor bestemde tafel.
Een kind komt vragen of het een boekje uit de kast mag pakken maar het had nog een taakje te 
doen; ‘als jullie klaar zijn dan mag je met de boeken, heb je al opgeruimd –ja- mag ik even gaan 
kijken –ja- oh, dat is heel goed gedaan, dan mag je iets uit de kast pakken’. Een ander kind vraagt 
of juf even komt kijken wat het heeft gemaakt ‘dat heb je goed gedaan lieverd, dan mag je het 
weer in het doosje stoppen’.

OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
Uitleg en instructie (1-4)
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.
De beroepskracht beschrijft desgevraagd hoe ze nieuwe kinderen (in sommige situaties 1 op 1) 
begeleid. Uitgangspunt daarbij is om zo veel mogelijk te zeggen wat wél mag.
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn
Sociale oefenplaats (1-4)
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten.
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten).
Bijna ongemerkt worden de kinderen aangezet tot sociaal gedrag, het is als vanzelfsprekend 
opgenomen in de dagelijkse gang van zaken.

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)
 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 
vrijwillgers 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 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 (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 : Montessori Peutergroep De Getijden
Website : http://www.marnepeuters.nl
Aantal kindplaatsen : 12
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 : 26-01-2016
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.


