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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
 
Op 26 november 2018 is er in opdracht van de gemeente Nunspeet een nader onderzoek 

uitgevoerd bij Peutergroep vrij spel van Vrij spel Peutergroepen en BSO. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 24 september 2018 heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 
 
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 
geconstateerde overtredingen. 

In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere 
wettelijke voorschriften. 
  
De overtredingen op de wettelijke voorschriften van 24 september 2018 zijn voldaan. 
  

 
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder 
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items 

onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk 
gecontroleerd op een volledige weergave van de nieuwe kwaliteitseisen per 01-01-2018. 
In dit item wordt alleen over VE gesproken. 
  
 
Voorschoolse educatie 

 

De beroepskrachten zijn allen in opleiding om geschoold te worden in VE. De beroepskracht met VE 
heeft geen passende beroepskwalificatie maar staat nu extra op de groep naast twee 
beroepskrachten met een passende beroepskwalificatie. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 
• VVE-certificaten 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over de kwaliteitseisen binnen het domein ‘Personeel 
en groepen’. De verklaring omtrent het gedrag en het personenregister kinderopvang worden 
beoordeeld van de beroepskrachten. 
  
Daarbij is getoetst of de volgende eisen in de praktijk worden nageleefd: 

- opleidingseisen; 
- aantal beroepskrachten; 
- stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
  
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
Uit een steekproef blijkt dat de beroepskrachten welke werkzaam zijn ten tijde van de inspectie in 
het bezit zijn van een passende beroepskwalificatie 
  

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

Tijdens het intakegesprek en via de nieuwsbrieven voor ouders wordt verteld wie de mentor van 
het kind is. De mentor is de beroepskracht van het kind op de groep. De mentor biedt 2 keer per 
jaar een gesprek aan om de ontwikkeling van het kind met de ouders te bespreken.  Indien nodig, 
vinden er meerdere gesprekken met de ouders plaats. Er wordt gebruik gemaakt van een kind 
volgsysteem. De mentor vult 2 keer per jaar een observatielijst in om deze te gebruiken bij het 
oudergesprek. 
 

Tijdens het haal en breng moment zijn er ook gesprekken met ouders. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden 
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vrij Spel Peutergroepen en BSO 

Website : http://www.vrijspelelspeet.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. W.M. van de Steeg-Jongetjes 
KvK nummer : 63396726 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 
Adres : Postbus 79 
Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
 

Planning 
Datum inspectie : 26-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-12-2018 

 
 
 
 
 
 
 

 


