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Het onderzoek

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• Locatiebezoek 

• Gesprek met de beroepskrachten en bestuurder 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagopvang Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp en de inspectiegeschiedenis, volgen 

de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over kinderdagopvang Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp 

KDV Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp (bekend als peuterspeelzaal 't Spölhuusken) is 

gehuisvest in een vrijstaand pand naast basisschool het Slingerbos. Het betreft een kleine 

organisatie voor peuteropvang alleen op deze locatie. Geopend op maandag tot en met vrijdag 

vanaf 8.30 tot 12.00 uur.  

KDV Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp staat in het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK) geregistreerd met 16 kindplaatsen. 

Inspectiegeschiedenis 

De afgelopen twee jaar zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie 

geldende beleid staat. De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld 

door tijdens de maandelijkse vergadering wijzigingen en belangrijke onderwerpen met betrekking 

tot het beleid te bespreken met de beroepskrachten. 

De pedagogisch coach is een keer in 6 weken op de groep om de beroepskrachten te observeren 

en te bevragen. Hier wordt een verslag van gemaakt en besproken met de beroepskrachten. 

Inhoudelijk is het beleid tijdens dit risicogestuurde onderzoek niet beoordeeld. 

Pedagogische praktijk 

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van een observatie 

die op donderdagochtend 15 september 2022 heeft plaatsgevonden. Deze observatie vond plaats 

op de stamgroep. 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit Veldinstrument bevat voor elke 

voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische praktijk. 

Op alle vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observatie staat hieronder 

beschreven: 

Emotionele veiligheid 

De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 

en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen. 

Indicator uit het Veldinstrument: 

‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen’.  

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 

De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen en gaan op 

een ongedwongen manier om met de kinderen. Een kind wil verkleedschoenen aantrekken. Ze gaat 

naar een beroepskracht toe en vraagt om hulp. De beroepskracht zegt dat zij de schoenen heel 

mooi vindt, omdat er hakken onder zitten. De schoenen passen niet omdat het kind twee 

verschillende maten heeft gepakt. De beroepskracht gaat samen met het kind in de bak zoeken 

naar de juiste maat schoenen. Daarna helpt de beroepskracht het kind met het aantrekken van de 

schoenen en de verkleedjurk. 'Wat ben je mooi in de jurk', zegt de beroepskracht. De 
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beroepskracht wil een foto maken voor de ouder. Een ander kind hoort dit en komt met een 

speelgoedfototoestel aanlopen. De beroepskracht speelt hier op in er vraagt of hij de foto wil 

maken. De beroepskracht zegt; 'Cheese, lachen'. Het kind maakt de foto. Het meisje wil de jurk 

aan de andere kinderen laten zien en de beroepskracht neemt haar aan de hand mee. Het kind 

draait een rondje in de jurk en glimlacht. De beroepskracht geeft aan dat ze er mooi uit ziet.  

Persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 

van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen 

in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 

Indicator uit het Veldinstrument:  

'Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen'. 

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen. Ze kunnen deze correct 

interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Een kind gaat alleen op een 

bankje zitten. De beroepskracht merkt dit op en gaat naar het kind toe. Ze gaat op de hurken voor 

het kind zitten, maakt oogcontact en vraagt aan het kind wat er aan de hand is. Het kind geeft aan 

dat hij met iets anders wil spelen. De beroepskracht geeft aan dat dit mag en vraagt wat hij wil 

gaan doen. Het kind wil graag met de blokken spelen. De beroepskracht neemt het kind mee aan 

de hand om de bak met blokken te pakken. Het kind neemt plaats aan tafel en begint met bouwen. 

De beroepskracht gaat erbij zitten en vraagt aan het kind wat hij gaat bouwen. Het kind voelt zich 

hierdoor gezien en begrepen. 

Sociale competentie 

De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te 

stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

Indicator uit het Veldinstrument: 

’De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie’.  

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Een groep kinderen is met de houten trein aan het spelen. Een kind vraagt of hij met 

de dinosaurussen mag spelen. De beroepskracht geeft aan dat dit mag en vraagt of ze samen de 

bak met dinosaurussen gaan pakken. Samen spelen de kinderen met de treintjes en dinosaurussen 

op een kleed met een speelberg. De beroepskracht gaat op de grond bij de kinderen zitten en 

speelt mee. Samen tellen ze de ingangen van de speelberg. De beroepskracht stelt voor om de 

treinrails naar de berg te bouwen. Een kind vindt dit een goed idee en begint met het bouwen van 

de treinrails. De beroepskracht zegt tegen een kind dat hij ook heel goed kan bouwen en vraagt of 

hij wilt helpen. Een aantal kinderen volgen en bouwen mee. Daarna gaan ze testen of de treintjes 

goed over de rails willen rijden. Een trein zit vast in de speelberg. Een kind vraagt de 

beroepskracht om hulp. De beroepskracht vraagt waar de trein vast zit en vraagt aan een ander 

kind of hij de trein kan losmaken. Hierdoor wordt de groep als geheel benut voor gezamenlijke 

ervaringen. 

Overdracht van normen en waarden 
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De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 

maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 

respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

Indicator uit het Veldinstrument: 

‘Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen’.  

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk: 

De beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen, 

zoals collega’s. Zij gaan respectvol met elkaar om, zijn vriendelijk, luisteren en tonen begrip en 

betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en vertrouwenspersoon 

en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en omgangsvormen. De beroepskracht 

vraagt aan haar collega of zij alvast de tassen van de kinderen zal klaarleggen voor het eten en 

drinken. Ze overleggen welke kinderen naast elkaar mogen zitten. De beroepskracht vraagt of er 

nog kinderen moeten plassen. Haar collega reageert dat de kinderen al naar de wc zijn geweest 

met haar. De beroepskracht lacht naar haar collega en zegt tegen de kinderen; 'Dat is fijn, want 

dan kunnen we aan tafel'. 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (juni 2022) 
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Personeel en groepen 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Opleidingseisen 

• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

• Gebruik van de voertaal 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een geldige 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het 

Personen Register Kinderopvang (PRK). 

Tevens is tijdens dit onderzoek de registratie en koppeling in het PRK gecheckt van de personen 

die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot de kindgegevens of anderszins aanwezig zijn 

tijdens de opvang. De houder voldoet hieraan. 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

De beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, beschikken over een 

passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. 

Opleidingseisen pedagogisch coach/ beleidsmedewerker 

De pedagogisch coach/beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

kwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het minimumaantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen is conform de Wet kinderopvang. 

Ten tijde van de inspectie worden er 14 kinderen opgevangen (2-4 jaar) door twee 

beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er wordt gewerkt met één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Arbeidsovereenkomst(en) 

• VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

• Presentielijsten (15 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (juni 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Interview bestuurder 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp

Aantal kindplaatsen : 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp

Adres houder : Slingerbos 4

Postcode en plaats : 7431 BV Diepenveen

KvK nummer : 41244092

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : I. Knikker

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Deventer

Adres : Postbus 5000

Postcode en plaats : 7400 GC DEVENTER

Planning 

Datum inspectie : 15-09-2022

Opstellen concept inspectierapport : 15-11-2022

Zienswijze houder : 21-11-2022

Vaststelling inspectierapport : 22-11-2022

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-11-2022
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-11-2022

Openbaar maken inspectierapport : 07-12-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

Wij zijn erg trots op onze peuterspeelzaal en het behaalde resultaat van de inspectie 2022.  

Een prachtig GGD rapport, dat wij met trots zullen delen met onze ouders. 


