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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.
Beschouwing
Voorschool de Marcoen is een gesubsidieerde peuterspeelzaal en is onderdeel van Stichting Delta
Onderwijs. De Voorschool is gehuisvest in de basisschool De Marcoen in Dorst.
De voorschool heeft één groepsruimte. De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd
van 2,5-4 jaar en is 4 ochtenden per week geopend.
De voorschool heeft een groepsruimte met een oppervlakte van 50 m², daarnaast is een
aangrenzende buitenruimte beschikbaar voldoende groot voor het maximale aantal op te vangen
kinderen.
Inspectiegeschiedenis
06-01-2015: Aangekondigd onderzoek voor registratie, geen overtredingen geconstateerd.
19-05-2015: Onderzoek na registratie, geen overtredingen geconstateerd.
08-12-2016: Onaangekondigd onderzoek, geen overtredingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze inspectie is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de
wettelijke eisen. Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland,
versie januari 2015.
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.

Pedagogische praktijk
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan.
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het vrije spel en het eet en drink moment.
De sfeer op de groep is vrolijk en rustig. Het is duidelijk dat de kinderen gewend zijn aan een vaste
indeling van het programma. Vanwege het warme weer hebben de beroepskrachten besloten eerst
buiten te gaan spelen en daarna naar binnen te gaan. De kinderen merken deze verandering op en
stellen hier regelmatig vragen over. Geduldig leggen de beroepskrachten uit waarom deze ochtend
anders verloopt.
Tijdens het vrije spel schuiven de beroepskrachten af en toe aan bij een individueel kind of een
groepje en spelen mee. De kinderen vinden dit heel leuk en reageren hier direct op door
gesprekjes met de beroepskrachten aan te knopen. De beroepskrachten op hun beurt gaan mee in
de fantasie van de kinderen. De beroepskrachten en kinderen beleven hier veel plezier aan. Over
en weer worden grapjes gemaakt. De beroepskrachten gebruiken deze contacten ook om kleuren,
vormen en juist taalgebruik te benoemen of spelregels uit te leggen.
Omdat het zo warm is, wordt vandaag geen limonade, maar water geschonken. De kinderen
mogen zoveel drinken als zij lusten. De beroepskrachten leggen uit waarom er alleen maar water
wordt gegeven.
De beroepskrachten helpen de kinderen met het ontwikkelen van hun zelfstandigheid door het
geven van gerichte taakjes. Ook de fruitdoosjes worden in eerste instantie door de kinderen zelf
opengemaakt. Zij geven veel complimentjes. Wanneer het openmaken niet lukt, doen de
beroepskrachten het voor, met de bedoeling dat het de kinderen een volgende keer wel zal
lukken.
De beroepskrachten hebben oog voor ieder kind en verwoorden de verbale- en non-verbale
emoties bij de kinderen op. Zij kennen de kinderen zo goed dat zij weten wat normaal gedrag is bij
ieder kind. Zij merken daarom direct wanneer een meisje zich niet lekker voelt en bellen de
moeder hierover op. Het kindje wordt even later opgehaald.
Op basis van de observatie is gebleken dat op de voorschool de emotionele veiligheid, persoonlijke
competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen voldoende zijn
gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Praktijk)
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Personeel en groepen
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten en
personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten ingezien. De
verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals is opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen
De kinderen maken gebruik van één stamgroep-ruimte. De groep bestaat uit maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar. De omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke
eisen.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten, van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten en tijdens de
inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groep voldoet aan de wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Praktijk)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster

Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 22-06-2017

voorschool de Marcoen te Dorst

5 van 9

Overzicht getoetste 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 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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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
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: voorschool de Marcoen
: 16
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Delta-Onderwijs
Ridderstraat 34
4902AB Oosterhout
41105843
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
076-5282000
M van Bodegom

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oosterhout
: Postbus 10150
: 4900GB OOSTERHOUT NB

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

22-06-2017
27-06-2017
10-07-2017
10-07-2017
13-07-2017
13-07-2017

: 31-07-2017
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze / toelichting ontvangen d.d. 10-7-17;
M.b.t. het concept Inspectierapport van PSZ/voorschool Marcoen van de Stichting Delta-onderwijs,
deel ik u mee dat wij akkoord zijn met uw bevindingen in het rapport.
Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze PSZ/voorschool.
Met vriendelijke groet,
Cees Joosen
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