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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
op 15 december 2015 bij peuterspeelzaal Krek út it Nêst te Engwierum.
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van de vestiging nog in overeenstemming
is met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Een jaarlijks onderzoek kan op basis van
risicogestuurd toezicht uitgevoerd worden, waarbij de intensiteit van het toezicht afgestemd wordt
op de uitkomst van het risicoprofiel van de vestiging. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair
op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De




werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit:
een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
een locatiebezoek;
een interview met de beroepskracht.

Beschouwing
Beschrijving vestiging
Peuterspeelzaal Krek út it Nêst maakt deel uit van de koepelorganisatie Stichting Peuterspeelzalen
Dongeradeel.
Krek uit it nest staat als peuterspeelzaal geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang
en Peuterspeelzaalwerk met 16 kindplaatsen. Er wordt in de praktijk ook opvang geboden in
1 peuterspeelzaalgroep aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar.
De peuterspeelzaal is 2 dagdelen per week open:

Dinsdag- en vrijdagochtend;
Per 2 dagdelen wordt er gewerkt met 1 vaste beroepskracht die wordt ondersteund
door een vrijwilliger.
De peuterspeelzaal is gevestigd in basisschool ‘De Spingplanke' en beschikt over een eigen
groepsruimte en een sanitaire ruimte. Aangrenzend is er een omheinde buitenspeelruimte.
Inspectiegeschiedenis
2012: Onderzoek voor registratie op 20 maart 2012 met als advies aan de gemeente opname in
het landelijk register en handhaven op de onderdelen: informatie voor ouders, verklaring
omtrent het gedrag, veiligheid en gezondheid, protocol kindermishandeling en pedagogisch
beleidsplan. Het advies aan de gemeente is gegeven om nog een documentenonderzoek in
2012 uit te laten voeren.
2013: Regulier onderzoek op 15 maart 2013 met als advies aan de gemeente niet handhaven.
2014: Regulier onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 4 april 2014 met als advies aan
de gemeente niet handhaven.
Inspectiebevindingen
Uit het onderzoek is gebleken dat peuterspeelzaal Krek út it Nêst aan alle inspectie-items voldoet,
die in dit onderzoek getoetst zijn.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch
klimaat’ belicht. Per aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie
beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.
Pedagogische praktijk
Pedagogisch beleidsplan
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Het pedagogisch beleid en het pedagogisch handelen wordt besproken op de volgende momenten:

Het ‘leidstersoverleg’ en dan wordt het pedagogisch beleid zo nodig bijgesteld.

De beroepskrachten worden geschoold in het pedagogisch handelen t.a.v. de gehele
ontwikkeling van een peuter. Tevens wordt er aandacht besteed aan het signaleren van
ontwikkelingsachterstanden.

Het pedagogisch handelen wordt besproken in het functioneringsgesprek van de
beroepskrachten.

De intern begeleider geeft pedagogische handelingsadviezen en in specifieke gevallen wordt
een coach ingezet.

De beroepskrachten geven begeleiding aan de stagiaires en vrijwilligers.
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste criteria voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Conclusie:
Zowel de beroepskracht als de vrijwilliger handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies
in het pedagogisch beleidsplan die gaan over het werken aan de vier pedagogische basisdoelen.
Observatie van de praktijk
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
'Veldinstrument observatie kindercentrum'. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument
ontleend. Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen
praktijk.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen
(www.rijksoverheid.nl).
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in de
Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn:

Het waarborgen van emotionele veiligheid;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;

Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld.
Er heeft een observatie van de pedagogische praktijk plaatsgevonden tijdens vrij spel binnen, een
kringmoment (voorlezen, eten en drinken) en een gezamenlijke plakactiviteit.
Er zijn 9 kinderen met 1 beroepskracht en 1 vrijwilliger aanwezig.
Conclusie:
De beroepskracht en vrijwilliger handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang en
geven hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan en de locatie
specifieke bijlage.
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Gebruikte bronnen:

Interview beroepskracht

Observatie tijdens vrij spel binnen, een kringmoment (voorlezen, eten en drinken) en een
gezamenlijke plakactiviteit

Pedagogisch beleid Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel - versie 2012

Pedagogisch werkplan Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel - versie 2012

Locatiewerkplan PSZ Krek út it Nêst - versie november 2015 (digitaal tijdens inspectie
vastgelegd)
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Personeel en groepen
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en
groepen’ belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over de peuterspeelzaal.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
Per 1 juli 2013 is de nulmeting continue screening opgenomen in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Alle medewerkers die een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
hebben van vóór 1 maart 2013 dienen een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt
gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden.
Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen vooralsnog niet onder de continue screening en
zullen tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten aanleveren.
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden verklaringen omtrent
het gedrag van 1 coördinator, 1 beroepskracht en 4 vrijwilligers.
Hierbij is getoetst op het juiste profiel met functieaspect 84 (= zorgdragen voor minderjarigen),
aangevuld met eventueel functieaspect 86 (= werkzaam in de kinderopvang).
Conclusie:
De getoetste verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde eisen.
Passende beroepskwalificatie
Voor de peuterspeelzalen worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de
collectieve arbeidsovereenkomst Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, aangemerkt als
passende beroepskwalificaties.
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van het diploma van 1 beroepskracht.
Conclusie:
Uit de toetsing is gebleken dat de beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
Een peuterspeelzaalgroep is een vaste groep kinderen in een passend ingerichte vaste
groepsruimte in een peuterspeelzaal.
In het landelijk register staat de vestiging geregistreerd met 16 kindplaatsen peuterspeelzaal.
De opvang in groepen is beoordeeld aan de hand van het gesprek met de beroepskracht en een
steekproef van de aanwezigheidslijsten kinderen van september t/m 15 december 2015:

In de praktijk is er 1 peuterspeelzaalgroep in een vaste groepsruimte met maximaal
12 kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar geweest.
De peuterspeelzaal is geopend op 2 dagdelen per week:

Dinsdag- en vrijdagochtend.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste criteria in bovenstaande periode op het gebied van de opvang in groepen.
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Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Bij de peuterspeelzaal wordt het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep getoetst.
Op de aanwezigheidslijsten van de kinderen staan ook de (inval) beroepskrachten en vrijwilligers.
Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten van september t/m 15 december 2015 blijkt dat de
groep uit maximaal 12 kinderen bestaat. Op elke dagdeel wordt er op Krek út it Nêst gewerkt met
1 vaste beroepskracht en 1 vrijwilliger. Dit is op de aanwezigheidsregistratie overzichtelijk
weergegeven.
Tijdens de inspectie zijn er 9 kinderen, waarop 1 beroepskracht en 1 vrijwilliger zijn ingezet.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste criteria in bovenstaande periode op het gebied van de beroepskracht/vrijwilligerkindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview beroepskracht

Verklaringen omtrent het gedrag van 1 coördinator, 1 beroepskracht en 4 vrijwilligers
(gedeeltelijk ontvangen op 29 juni 2015 en gedeeltelijk tijdens inspectie digitaal vastgelegd)

Diploma van 1 beroepskracht (ontvangen op 29 juni 2015 en digitaal vastgelegd tijdens
inspectie)

Observatie tijdens de inspectie van beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Aanwezigheidslijsten kinderen en personeel van 1september t/m 15 december 2015 (tijdens
inspectie digitaal vastgelegd)

Locatiewerkplan PSZ Krek ú it Nêst - versie november 2015
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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)

8 van 11
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 15-12-2015
Krekt ut it nest te ENGWIERUM

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

: Krekt ut it nest
: 16
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Stichting peuterspeelzalen Dongeradeel
Altenastreek 66
9101 BA DOKKUM
www.spd-dongeradeel.nl
01106461

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Y. Kamp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dongeradeel
: Postbus 1
: 9100 AA DOKKUM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

15-12-2015
18-12-2015
05-01-2016
05-01-2016
05-01-2016

: 08-01-2016
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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.
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