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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 regulier onderzoek.
Op 20 november 2014 is peuterspeelzaal Pippeloentje van Stichting Peuterspeelzaal Pippeloentje in
opdracht van de gemeente Apeldoorn bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse
praktijk.

Beschouwing
Peuterspeelzaal Pippeloentje zit al meer dan 40 jaar op deze locatie. Het bevindt zich in het
parochiehuis achter de kerk. Peuterspeelzaal Pippeloentje heeft een eigen groepsruimte en een
omheinde, betegelde buitenruimte met zandbak. De peuterspeelzaal is elke ochtend geopend.
Inspectiegeschiedenis
18-10-2013; Regulier onderzoek. Alleen op het domein veiligheid en gezondheid wordt niet aan alle
voorwaarden voldaan. Op alle andere domeinen wordt aan alle voorwaarden voldaan.
24-2-2014; Nader onderzoek. De tekortkomingen van het reguliere onderzoek van 18-10-2013 zijn
beoordeeld. Aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Belangrijkste bevindingen
Aan alle voorwaarden die zijn beoordeeld in dit onderzoek wordt voldaan.

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".
Voor het beoordelen of het pedagogisch beleid van de houder wordt uitgevoerd in de praktijk is het
pedagogisch werkplan doorgenomen en getoetst in de praktijk.
Binnen het domein "pedagogische praktijk" zijn de volgende competenties geobserveerd en
beoordeeld:
• waarborging emotionele veiligheid;
• ontwikkeling van persoonlijke competentie;
• ontwikkeling van sociale competentie;
• overdracht van normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Aan het begin van de inspectie zijn de kinderen aan het vrij spelen. Om de beurt worden een
aantal kinderen aan het verven gezet. Om tien uur wordt er opgeruimd. Na het opruimen gaan alle
kinderen om de beurt de handen wassen. Daarna gaan de kinderen in de kring.
In de kring worden liedjes gezongen. Tevens gaat de beroepskracht een gesprekje aan met de
kinderen over wat voor dag het vandaag is, welk seizoen is het en wat er bij dit seizoen past. Alle
kinderen worden erbij betrokken. Als een kindje een goed antwoord geeft, reageert de
beroepskracht met een complimentje: "Goed zo!"
Na het liedje zingen van drinken, gaan de kinderen hun beker leegdrinken. Hierna komt de
logeerhond aan de beurt. De beroepskracht neemt met de logeerhond (pratende pop) en het kindje
wat de logeerhond heeft meegekregen het boekje door waarin is geschreven wat ze gedaan
hebben.
De kinderen zijn erg druk, een aantal gaan op de grond liggen, soms gaat een kindje staan in
plaats van op de kruk te blijven zitten. De beroepskracht zegt: "Ik heb een idee. Jullie zijn zo druk.
We gaan allemaal in de kring staan. Ga allemaal maar even springen." De kinderen gaan flink
springen. "Springen tot je moe bent. Goed zo. Nu weer op je kruk". Alle kinderen gaan weer op de
kruk zitten.
De beroepskrachten houden rekening met individuele kenmerken van kinderen bij het inrichten van
een activiteit of spelsituatie. De sociale competentie wordt gewaarborgd.
"Lieve kinderen wie kan er tot tien tellen?", vraagt de beroepskracht. "Ik", zegt een kindje. "Toe
maar", zegt de juf. Als het kindje klaar is met tellen, geeft de beroepskracht een applausje. Wie
kan het nog meer? "Ik", zegt een ander kindje. Ook dit kindje krijgt na afloop een applausje van de
beroepskracht. "Kan jij het ook?", vraagt de beroepskracht aan weer een ander kindje. Een ander
kindje zegt: "Ik kan tot 7. 1,2,7." "Goed zo", zegt de beroepskracht en het kindje krijgt een
applausje.
Na afloop van het tellen, zegt de beroepskracht: "Jullie zijn knappe kinderen".
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen; ze geven complimentjes, maken
grapjes, knuffelen, hebben oogcontact. De beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind;
ieder king krijgt een eerlijke behandeling; er is geen sprake van discriminatie of uitsluiten.
De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen; De emotionele veiligheid
wordt gewaarborgd.
De houder draagt zorg voor het waarborgen van de vereiste competenties.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskracht op locatie)

Observaties

Website

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De vaste beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de
voorwaarden. Een vrijwilliger die sinds begin dit jaar wordt ingezet is tevens in het bezit van een
verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de voorwaarden.
Er wordt op deze locatie gewerkt met hulpmoeders/vrijwilligers.
De wet kinderopvang definieert het begrip vrijwilliger als volgt:
De persoon van 18 jaar of ouder die structureel al dan niet tegen een vrijwilligersvergoeding op
regelmatige, niet incidentele basis werkzaam is bij een peuterspeelzaal en is belast met de
verzorging, de opvoeding of het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.
Het bestuurslid heeft aangegeven dat als een hulpmoeder/vrijwilliger na 2 a 3 keer meehelpt op de
groep, het een patroon lijkt te worden, er een verklaring omtrent gedrag wordt aangevraagd. Dit
komt overeen met de wettelijke bepaling voortvloeiende uit de definitie van vrijwilliger.
Passende beroepskwalificatie
Op deze locatie zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam. Beide beroepskrachten beschikken
over een beroepskwalificatie conform cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Opvang in groepen
De peuterspeelzaal is alle ochtenden geopend. Er komen maximaal 16 peuters tegelijkertijd.
Ouders kunnen kiezen hoe vaak de peuter mag komen, wel is dit een vaste dag.
De opvang in groepen voldoet aan de eisen uit de wet.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Op elk dagdeel is een vaste beroepskracht aanwezig. Daarnaast zijn er altijd twee
hulpmoeders/vrijwilligers aanwezig.
Er worden voldoende beroepskrachten/vrijwilligers ingezet in relatie tot het aantal aanwezige
kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskracht op locatie)

Observaties

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 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 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 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 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
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór
aanvang van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee
jaar.
(art 2.6 lid 3 en 3.8g 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 2.6 lid 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 2.6 lid 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 2.6 lid 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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Pippeloentje
http://www.pippeloentje-loenen.nl
16
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzaal Pippeloentje
Hoofdweg 47
7371 AE LOENEN GLD
41039113

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

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 51
7300 AB APELDOORN
088-4433000
T. Dudok van Heel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: APELDOORN
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

20-11-2014
24-11-2014
Niet van toepassing
27-11-2014
28-11-2014

: 28-11-2014
: 05-12-2014
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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.
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