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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 

 
Beschouwing 
Peuterspeelzaal Pinokkio is onderdeel van Stichting peuterspeelzaalwerk De Marne. PSZ Pinokkio 
heeft sinds 
31 augustus 2015 haar onderkomen in de Ichthusschool, in een nieuw gebouwde ruimte met een 
eigen buitenspeelruimte. De peuterspeelzaal heeft plaats voor 16 peuters. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorige inspectie onderzoek (voor registratie) heeft plaatsgevonden op 17-08-2015 
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
Op 16 november 2015 heeft een inspectie onderzoek (na registratie) plaatsgevonden. 
Er werd volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 23-11-2016 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: 
  
Emotionele veiligheid  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Begroeten (0-4) 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 
enthousiaste en persoonlijke manier. 
De beroepskracht staat bij de ingang van de groepsruimte en begroet elk kind en ouder persoonlijk 
en hartelijk. Later in de kring wordt elk kind nog eens persoonlijk welkom geheten. 
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 beroepskrachten spreken de kinderen consequent aan op ooghoogte als ze meekijken in 
spelsituaties of als ze een gesprekje beginnen met een kind. 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Emotie/ empathie (1-4) 
Kinderen reageren op elkaars emoties. Zij delen elkaars blijheid als er iets leuk is, boosheid bij 
onrecht, verdriet bij pijn. 
Een kind in de groepsruimte ziet door het raam een vriendje aankomen. Na een 
enthousiaste uitroep trommelt het kind op het raam. Als het andere kind binnenkomt begroeten ze 
elkaar ‘hey, dikke vriend’! Tijdens de hele observatie is gezien dat de kinderen reageren op elkaars 
emotie. 
Er is informatieoverdracht en – uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten 
Mogelijkheid informatieoverdracht (1-4) 
Beroepskrachten nemen (desgewenst) actief informatie in ontvangst bij het brengen, en 
dragen actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen antwoord op hun vragen. Ouders 
worden zoveel mogelijk door een vaste beroepskracht/mentor aangesproken. 
Er is altijd een vaste beroepskracht op de groep. Geobserveerd is een brengmoment. De 
beroepskracht spreekt de ouders actief aan en beantwoordt vragen van ouders. Als de groep gaat 
starten en de ouders de ruimte verlaten keert de rust weer. 
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen 
Dagprogramma (0-4) 
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten. 
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Er is een herkenbare dagindeling, deze wordt aan het begin van een dagdeel doorgenomen met de 
kinderen. Geobserveerd is dat de beroepskrachten momenten benutten en creëren voor 
gesprekjes, daarnaast stimuleren ze de kinderen en bieden uitdagende activiteiten/spel aan. Een 
kind wordt gestimuleerd en geholpen om een puzzel af te maken. 
In het dagprogramma zit bijv. het kiezen van het ‘hulpje van de dag’. Een kind wil merkbaar graag 
gekozen worden en pusht zijn geluk, het geeft de beroepskracht alvast een hint ‘je moet 
klittenband zeggen’. De beroepskracht laat de kinderen raden, ‘het is geen meisje maar….-een 
jongen, hij heeft klittenbandschoenen…..-ikke-ikke-ikke (meerdere), dit jongetje heeft een 
spijkerbroek…..en een zwarte trui’. Het kind moet ervan overtuigd worden dat zijn trui niet zwart is 
maar donkerblauw , het is teleurgesteld. De beroepskracht benoemt zijn gevoelens ‘ja jammer hè 
X….-maar ik heb klittenband….ja en je hebt ook een spijkerbroek, deze keer is Y het hulpje van de 
dag’. De beroepskracht aait over zijn bol, het kind accepteert het gegeven en gaat spelen. 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Aandacht (0-4) 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden 
intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind 
hieronder lijdt. 
Een kind vertelt iets aan de beroepskracht, op dat moment wordt haar aandacht opgeëist door een 
situatie elders in de groepsruimte en ze vraagt het kind even te wachten. Op een later moment 
zoekt de beroepskracht het kind op ‘X, jij zou iets vertellen en juf is dat helemaal vergeten. Oh, je 
moest overgeven, in je bed of in de wc…..’ De beroepskracht vraagt geïnteresseerd door. Er is een 
zeer goede interactie en communicatie tussen beroepskrachten en kinderen. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
Kwaliteit spelmateriaal (0-4) 
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. 
De beroepskrachten van verschillende locaties wisselen ervaringen en wetenswaardigheden met 
elkaar uit. Er wordt bijv. gebruik gemaakt van materialen als macaroni om diverse vaardigheden te 
ontwikkelen. Er zijn verschillende specifieke hoeken ingericht, de kinderen benutten de hele ruimte 
in hun spel.  
Sociale competentie 
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. 
Tijdens het kringgesprek worden alle namen benoemd, ook van kinderen die er niet zijn. ‘is X er 
ook…..nee hè, die komt altijd op (andere dag), is Y er ook ….(kind wijst op de foto’s)…haha, ja..hij 
komt altijd op de maandag….is R er ook….-die is ziek…..nee, die ging met haar zusje en haar 
mama ergens naartoe. Weten jullie ook op welke dag S komt, die komt alleen op de ??? ..-zondag! 
Nee, niet op zondag…..-vaderdag! haha nee, die komt altijd op de maandag’. Een kind dat pas 
nieuw is in de groep speelt buiten de kring ‘hij vindt het nog een beetje moeilijk om in de kring te 
zitten, hij gaat dat nog leren’ de kinderen begroeten- en zwaaien naar hem. 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Regie voeren (0-4) 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om 
de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven 
aan wat wèl de bedoeling is. 
Een kind klimt op de tafel en pakt iets weg van een overbuur. De beroepskracht vraagt ‘vind je dat 
mooi….-ja….als je iets wilt pakken dan moet je wel even vragen hè….-ja’. 
Overdracht van normen en waarden 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
Inbreng, meebeslissen, meedoen (1-4) 
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te 
voeren. Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. 
De beroepskrachten betrekken de kinderen en laten hen taakjes uitvoeren. Ieder kind wordt gezien 
en krijgt de kans om hierin te delen, de beroepskrachten maken goed gebruik van gelegenheden 
die zich voordoen in de dagelijkse praktijk. 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
Nabijheid/ruimte laten (0-4) 
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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.  
Fatsoensnormen (0-4) 
De beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere 
volwassenen. Zij gaan respectvol met collega’s en ouders om, zijn vriendelijk, luisteren en tonen 
begrip en betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en 
vertrouwenspersoon en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en 
omgangsvormen. 
Bovenstaande competenties zijn continue waargenomen tijdens de inspectie. De beroepskrachten 
gedragen zich empatisch en professioneel. 
  
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) 
  Pedagogisch beleidsplan 
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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 Pinokkio zijn 
beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires 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 uit navraag 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 
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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 : Peuterspeelzaal Pinokkio 
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 : 23-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 06-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 06-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2016 
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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. 

 
 
 

 


