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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.
Hobbeldebobbel (PSZ) is in opdracht van de gemeente Apeldoorn bezocht voor een jaarlijks
onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de
kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De





volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogische praktijk + VE
Verklaringen omtrent gedrag en diploma’s
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind-ratio.

Beschouwing
Kinderopvang OOK kent meerdere peuterspeelzalen, waarvan Hobbeldebobbel er een is. De
groepsruimte is gesitueerd in een lokaal in van basisschool De Kosmos. De groepen zijn alle
doordeweekse ochtenden vol. Om elke VE-geïndiceerde peuter de gelegenheid te geven om drie
dagdelen te komen is Hobbeldebobbel ook op de vrijdagmiddag open.
Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen jaren (2014, 2015 en 2016) is voldaan aan alle onderzochte inspectie-items.
Bevindingen
De houder voldoet aan alle kwaliteitseisen die onderdeel uitmaken van dit verkorte onderzoek.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:





waarborging emotionele veiligheid;
ontwikkeling van persoonlijke competentie;
ontwikkeling van sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. Tijdens
de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van vroeg- en voorschoolse educatie is
gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie. Dit onderdeel komt als laatste aan bod binnen dit domein.

Pedagogische praktijk
Situatie:
De observatie vindt plaats op een donderdagochtend. Voor alle aanwezige peuters is een VEindicatie afgegeven. Er vinden verschillende speel-leer-activiteiten plaats zoals vrij spel,
een opruim- en kringmoment.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Observatie:
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen
delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. Gedurende de
observatie is er volop en continue interactie tussen de kinderen en de beroepskrachten. De
beroepskrachten praten met de kinderen over hun spel. Terwijl een jongetje op de verdieping van
het speelhuis een mat neerlegt stelt de beroepskracht open vragen. De beroepskrachten staan de
peuters terzijde om het spel te verrijken.
Zorgdragen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Observatie:
Er is sprake van een herkenbaar programma met vaste onderdelen. Het vrije spel, het
opruimmoment, de kring, het eten/drinken en het buitenspelen zijn voorbeelden van activiteiten
die elke ochtend plaatsvinden. De kinderen bepalen zelf waarmee en met wie ze spelen. Het
materiaal is gelabeld met herkenbare plaatjes/foto's. Het gevolg is dat de kinderen het materiaal
zelfstandig kunnen pakken en opruimen.
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Verschillende hoeken zijn ingericht waarbij de materialen zijn afgestemd op het lopende thema. De
zandtafel is gevuld met rijst. Op de kast staat een boek over de winter.
Als kinderen willen verven mogen ze een plekje zoeken aan de groepstafel. Aan de kinderen wordt
gevraagd wat ze nodig hebben bij deze activiteit. De kinderen krijgen hulp bij het aantrekken van
een schort, ze mogen de kleur van de verf kiezen en ze worden uitgedaagd om begrippen als
kwast, vel papier etc. te oefenen.
Zorgdragen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Observatie:
De beroepskrachten begeleiden positieve interacties tussen de kinderen. Samenwerking en -spel
wordt aangemoedigd. Er wordt tijd besteed aan het ontwikkelen van een groepsgevoel, zo staat in
het pedagogisch werkplan te lezen. Tijdens de observatie wordt er met de kinderen gedanst op
muziek.
Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen
Observatie:
De beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie. Ze gaan respectvol om met ieder kind en ze
stralen rust en vertrouwen uit. Uit navraag blijkt dat de beroepskracht haar werk met plezier
verricht en dat heeft een positieve uitwerking op de sfeer.
Op dit moment staat de samenwerking met de basisschool op een laag pitje. Wel zijn er
voornemens om de onderlinge contacten te versterken en bv. uitwisseling van peuters en kleuters
vorm te geven of samen buiten te spelen.
Conclusie
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch
werkplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier
pedagogische doelen.
Voorschoolse educatie
Voor de voorschoolse educatie wordt gebruik gemaakt van de methode Kaleidoscoop.
Deze methode is officieel erkend met het certificaat 'Voor- en vroegschoolse educatie' door het
Nederlands Jeugd Instituut.
Per week wordt er, conform het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie,
minimaal 10 uur aan activiteiten aangeboden gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling besteed aan
voorschoolse educatie. De beroepskracht toont de jaarkalender met daarop de geplande thema's.
Per thema wordt door het team een programma uitgewerkt met speelwerkactiviteiten die
betrekking hebben op de verschillende competenties van de kinderen.
Op het moment van onderzoek worden in de groep 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar door 2
gecertificeerde beroepskrachten opgevangen. Normaalgesproken bestaat de groep uit 16 kinderen.
Er zijn afzeggingen vanwege ziekte.
Er wordt voldaan aan de eis dat er ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen zijn op de groep.
De vaste beroepskrachten die worden ingezet voor voorschoolse educatie zijn adequaat geschoold.
Ze zijn zowel in het bezit van een diploma conform cao als in het bezit van een bewijs dat met
gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het werken met voor- en vroegschoolse
educatieprogramma's.
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De houder heeft een scholingsplan opgesteld.
Aan de voorwaarden behorende bij het domein Voorschoolse educatie wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch werkplan

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Personeel en groepen
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Er worden
eisen gesteld aan het personeel. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang
in groepen dient om te gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en
beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
De aanwezige volwassenen: twee beroepskrachten, een vrijwilliger en een stagiaire beschikken
over een geldige Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Passende beroepskwalificatie
De aanwezige beroepskrachten zijn passend gekwalificeerd.
Opvang in groepen
Er zijn twee peuterspeelzaalgroepen die bestaan uit maximaal 16 kinderen:
- groep 1 Dino's op maandag-/woensdag-/vrijdagochtend
- groep 2 Uiltjes op dinsdag-/donderdagochtend en op vrijdagmiddag.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Er worden twee beroepskrachten ingezet. De vrijwilliger is extra.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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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)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
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)

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

:
:
:
:

Hobbeldebobbel
https://www.kinderopvangook.nl/
16
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang OOK
Postbus 1064
8001 BB Zwolle
www.kinderopvangook.nl
08222458
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. J. van Marle

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
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

23-02-2017
14-03-2017
21-03-2017
22-03-2017
30-03-2017
30-03-2017

: 03-04-2017
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Datum: 21 maart 2017.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 23 februari 2017 heeft Kinderopvang OOK de
volgende opmerking over het conceptrapport;
Wij zijn blij met deze positieve GGD rapportage waarin aan alle getoetste voorwaarden is
voldaan.. Wij kunnen ons vinden in het verslag zoals door de toezichthouder Kinderopvang, mevr.
J. van Marle - toezichthouder GGD Noord- en Oost-Gelderland is opgemaakt.
Met vriendelijke groet
Kinderopvang OOK

Anneke Geels
Manager kinderopvang OOK
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