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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het jaaronderzoek heeft zich gericht op: 
 het pedagogisch beleid 

 verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk) 
 de verklaring omtrent het gedrag 
 de opleidingseisen 
 de stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 aanwezigheid volwassene met kinder-EHBO. 
 

De volgende onderwerpen zijn niet beoordeeld bij het jaaronderzoek omdat deze items al bij het 
jaaronderzoek 2019 van een andere peuterspeelzaal van de stichting zijn beoordeeld: 
 het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 oudercommissie. 

 

Beschouwing 
 
Korte beschrijving van het kindercentrum 
Peuterspeelzaal Pippeloentje is gevestigd in basisschool Sint Odrada in Alem (gemeente Maasdriel). 
De speelzaal is één ochtend per week geopend en er is één vaste leidster met ondersteuning van 
een vaste vrijwilligster. Op de peuterspeelzaal wordt geen gesubsidieerde voorschoolse educatie 

(VE) aangeboden. 
De peuterspeelzaal maakt sinds januari 2018 deel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel, 
samen met zes andere peuterspeelzalen in de gemeente. 
 
Er is plek voor 8 kinderen op het kindercentrum. Dit is bij het onderzoek voor registratie op 13-3-
2018 aangegeven. Het centrum staat echter nog geregistreerd met 10 kindplaatsen in het Landelijk 
Register Kinderopvang. 

 
Inspectiegeschiedenis 

Bij de jaarlijkse onderzoeken in 2015, 2016 en 2017 zijn tekortkomingen geconstateerd. 
Bij het jaaronderzoek op 31-10-2017 beschikte de vrijwilliger niet over een actuele verklaring 
omtrent het gedrag. Er heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden in opdracht van de gemeente. 
In 2018 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden tegelijk met het jaarlijks 

onderzoek. Dit betrof de harmonisatie van de eisen en omzetting van peuterspeelzaal naar 
kinderdagverblijf. Er zijn toen diverse tekortkomingen geconstateerd. Houder heeft hiervoor een 
waarschuwing gehad van de gemeente. 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleid voldoet nog niet aan de onderzochte eisen. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 
Gegevens register niet conform praktijk: aantal kindplaatsen is 8. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
  
 

Wijzigingen 

In het onderzoek voor registratie in 2018 is vastgesteld dat het aantal kindplaatsen gewijzigd dient 
te worden. Er lijkt geen wijzigingsverzoek ingediend te zijn bij de gemeente. 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Landelijk Register Kinderopvang 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
Bij het jaaronderzoek en onderzoek voor registratie in 2018 is niet voldaan aan de volgende 

onderzochte eisen ten aanzien van het pedagogisch beleid: 
 de houder draagt zorg voor handelen in de praktijk volgens vastgesteld pedagogisch beleid 

(geen actuele versie van het beleidsplan aanwezig of bekend) 
 doorlopende ontwikkellijn en overdracht naar school en buitenschoolse opvang (BSO niet 

genoemd) 
 beschrijving mentorschap ontbreekt 
 de werkwijze van de stamgroep met betrekking tot locatie Pippeloentje 

 de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 
In de actuele versie van het pedagogisch beleid ontbreekt nog een concrete beschrijving van de 
volgende punten: 
 de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt (geen samenhang tussen paragraaf 2.1 Mentorschap en 
paragraaf 3.3. Volgen en signaleren) 

 de werkwijze van de stamgroep met betrekking tot locatie Pippeloentje 
 de taken van de vrijwilliger en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 
Conclusie 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

 
Inleiding 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 

Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 

van GGD GHOR Nederland. 
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische basisdoelen. Voor de beschrijving van de deze doelen zie het overzicht van de 
inspectie-items in het laatste hoofdstuk. 
 
De inspectie vond plaats op een dinsdagmorgen. Het was de laatste dag voor de zomervakantie en 
de kinderen waren met de vaste beroepskracht naar een speeltuintje en dierenweide in Rosmalen. 

Ook de peutergroep uit Velddriel met een vaste beroepskracht en een aantal ouders waren 
aanwezig. De kinderen hadden een tijdje gespeeld op het terrein en waren bij aankomst van de 
toezichthouder wat aan het drinken en een zakje chips aan het eten. Daarna ging de hele groep 
het achterliggende bosje in voor een activiteit (kabouters hadden iets lekkers verstopt en dat 
moesten ze zien te vinden). Daarna zouden ze nog bootjes gaan kijken vanaf de dijk. De sfeer was 
ontspannen en gezellig. 
 

Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen: 
 waarborgen emotionele veiligheid 
 spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
 spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden 

 kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving. 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (bij buiten activiteit) 

 

Personeel en groepen 
  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 
De drie bestuurders, de vaste beroepskracht en de vrijwilliger zijn ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 
Er zijn geen nieuwe beroepskrachten of structureel aanwezigen op de locatie volgens de vaste 
beroepskracht.  

Hiermee is voldaan aan de eisen voor de verklaring omtrent het gedrag. 



 

6 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-07-2019 
Pippeloentje te Alem 

 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

 
De beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie volgens de cao kinderopvang. 

 
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker 
Niet beoordeeld bij deze inspectie. 
 
 

Aantal beroepskrachten 

 

Op de dag van de inspectie is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stamgroep) getoetst. 
Op deze locatie zijn maximaal 8 kinderen geplaatst begeleid door één beroepskracht. 
De beroepskracht wordt ondersteund door een boventallig ingezette vrijwilliger. 

Tijdens de inspectie waren er 4 kinderen aanwezig. 
 

Conclusie 
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. 
 
Drie uurs regeling 
Tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio is niet van toepassing omdat de openingstijden 
korter dan 10 uur zijn op dit kindercentrum. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Op Pippeloentje is sprake van één stamgroep met maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (bij buiten activiteit) 
 Personen Register Kinderopvang 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Aanwezigheid volwassene met kinder-EHBO 
De vaste beroepskracht is gekwalificeerd voor kinder-EHBO conform de hiervoor gestelde regels. 

 

Gebruikte bronnen 

 EHBO certificaat (kinder-EHBO Rode Kruis, geldig tot 20-6-2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Pippeloentje 
Website : http://www.peuterspeelzalenmaasdriel.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel 
Adres houder : Maire de Gierstraat 2 
Postcode en plaats : 5331XH Kerkdriel 
KvK nummer : 40156075 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maasdriel 

Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5330GA Kerkdriel 

 

Planning 
Datum inspectie : 02-07-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 12-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 30-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-08-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
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. 

 
 
 

 
 
 
 


