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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 Menorah is een peuterspeelzaal gelegen aan de Krijtenberg te Oosterhout. De
voorschool maakt onderdeel uit van de gelijknamige basisschool. Op de voorschool worden
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen. De groepsruimte heeft een bruto
oppervlakte van ongeveer 45 m². Tevens wordt er gebruik gemaakt van de aula van de
basisschool.
Inspectiegeschiedenis
2014
01-07-2014 Incidenteel inspectiebezoek wijziging gegevens houder in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
04-09-2014 Tijdens het aangekondigd volledig inspectiebezoek, is aan de volgende items niet
volledig voldaan: Personeel en groepen; verklaringen omtrent het gedrag; Ouderrecht; klachten.
2015
27-01-2015 Een nader onderzoek gericht op de voorwaarden waar tijdens de vorige inspectie niet
aan was voldaan. Tijdens de inspectie is aan de beoordeelde voorwaarde van het item personeel en
groepen; verklaring omtrent het gedrag voldaan. De
voorwaarde van het item ouderrecht; klachten wordt tijdens de volgende inspectie beoordeeld.
12-10-2015 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden;
Tijdens het inspectiebezoek is niet aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan betreffende:
Ouderrecht, item informatie
18-12-2015 Onderzoek aanvraag wijziging gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP) Er is aan de beoordeelde voorwaarden voldaan.
2016
29-11-2016 Een jaarlijkse inspectie. Tijdens deze inspectie is niet aan alle beoordeelde
voorwaarden voldaan. Domein: personeel en groepen, item verklaring omtrent gedrag.
2-2-17 Een nader onderzoek domein personeel en groepen item verklaring omtrent gedrag is
voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het jaarlijks onderzoek voldoet de houder na overleg en overreding item verklaring omtrent
gedrag van de vrijwilligster en van de invalster.
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 buiten- en binnenspelen.
Wanneer de kinderen net buiten zijn, begint het zachtjes te regenen. De beroepskracht besluit
buiten te blijven. Het weerhoudt de kinderen niet om uitbundig met elkaar te spelen. De
beroepskracht stimuleert de zelfstandigheid van de kinderen. Zij leert hen om aan elkaar te
vragen het speelgoed te delen en hier samen afspraken over te maken. Zij ondersteunt de
peuters hierbij daar waar nodig.
De kinderen krijgen veel complimentjes waar ze met een lach op reageren. Bij een conflict over
een bepaald fietsje kijkt de beroepskracht eerst of de kinderen er zelf uit kunnen komen. Pas
wanneer het niet lukt, grijpt ze in en legt uit hoe je dit samen op kunt lossen. Ze spreekt op
ooghoogte met beide kinderen.
Een jong kindje dat nog moet wennen, heeft nog veel behoefte om in de buurt van de
beroepskracht te zijn. Het kindje wordt veel op schoot genomen of wordt even geknuffeld. De
beroepskracht neemt ruimschoots de tijd voor deze peuter. Na een tijdje zie je dat het jongetje
vanuit de veiligheid bij de beroepskracht, zijn omgeving durft te verkennen.
De beroepskracht maakt regelmatig grapjes waar de kinderen om moeten lachen. De sfeer op de
groep is vrolijk.
Het thema van deze periode is water. In de hoek van de speelruimte staat een waterbak. De
kinderen kunnen volop experimenteren en beleven hier veel plezier aan. Af en toe speelt de
beroepskracht mee, waar de kinderen enthousiast op reageren.
Het is duidelijk dat er vaste structuren zijn tijdens de opvang, omdat de kinderen precies weten
wat de volgorde is van de verschillende activiteiten.
Op basis van de observatie is gebleken dat op de voorschool De Menorah de emotionele veiligheid,
persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen voldoende
zijn gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (Beroepskrachten)
•
Observaties (Pedagogische 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 voorschool 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 is de verklaring omtrent het gedrag van één beroepskracht ingezien. Deze
voldoet aan de gestelde eisen.
Overleg en overreding:
De vrijwilligster kon geen VOG overleggen omdat de VOG thuis lag. De vrijwilligster is de VOG gaan
halen tijdens de inspectie, waarna zij aan de gestelde eisen voldoet.
De verklaringen omtrent het gedrag van een invalster, een intern begeleider en leraar van de
basisschool, voldoet niet aan de wettelijke eisen, het document is uit 2010. Hierover is uitvoerig
overleg geweest met de directeur van de school. Er is een nieuwe VOG aangeleverd. De houder
voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskracht en invalster beschikken over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals is opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Vrijwilligersbeleid
Houder heeft een vrijwilligersbeleid wat tot uitdrukking komt in een beleidsplan waarin vermeld
wordt:
•
de minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger aan dient te voldoen,
•
afspraken die de houder met vrijwilligers maakt,
•
de taakomschrijvingen waarin wordt omschreven welke bijdrage aan het werk in de
peuterspeelzaal van de vrijwilligers wordt verwacht en op welke wijze dit samenhangt met het
pedagogisch beleid.De houder zorgt er tevens voor dat vrijwilligers werkzaam bij de
peuterspeelzaal tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn.

Opvang in groepen
De dagopvang bestaat uit één stamgroep met maximaal 16 kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 4
jaar.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten, van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten tijdens de
inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groepen voldoet aan de wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (Beroepskrachten)
•
Observaties (Pedagogische praktijk)
•
Verklaringen omtrent het gedrag
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•
•
•
•

Diploma's beroepskrachten
Vrijwilligersbeleid
Plaatsingslijsten
Presentielijsten
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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)

Vrijwilligersbeleid
De houder heeft een vrijwilligersbeleid, wat tot uitdrukking komt in een beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het vrijwilligersbeleid staan minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger
aan dient te voldoen.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen))
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In het vrijwilligersbeleid staan afspraken die de houder met vrijwilligers maakt.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het vrijwilligersbeleid staan de taakomschrijvingen waarin wordt omschreven welke bijdrage aan
het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwilligers wordt verwacht en op welke wijze dit
samenhangt met het pedagogisch beleid.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat alle vrijwilligers werkzaam bij de peuterspeelzaal tegen
wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 2 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)

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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Voorschool Menorah
http://www.basisschoolmenorah.nl
16
Ja

: Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO
Midden-Brabant
: Hooilaan 1
: 4816EM Breda
: 64058999
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oosterhout
: Postbus 10150
: 4900GB OOSTERHOUT NB

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

:
:
:
:
:
:

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

08-06-2017
27-06-2017
17-07-2017
17-07-2017

:
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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. 17-7-17:
Hierbij de zienswijze op uw inspectie van 08-06-2017. De aanwezige Intern Begeleider was, ten
tijde van uw inspectie, alleen in het bezit van een VOG vallend onder de onderwijswetgeving. De
nieuwe VOG behorende bij de vigerende wet voor Voorschool voorzieningen is aangevraagd en
aan u verzonden.
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik in afwachting van het defintieve
rapport.
Met vriendelijke groet,
Peter Honcoop
Clusterdirecteur Wegwijzer-Schoof-Menorah
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