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Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes te Garderen

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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.
Beschouwing
Peuterspeelzaal BijdeHandjes, onderdeel van Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes, bevindt zich
aan de Putterweg in Garderen. De peuterspeelzaal bestaat uit één groep van maximaal 16
kinderen. De leeftijd van de kinderen is 2 tot 4 jaar. De peuterspeelzaal is geopend op
maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend. De kinderen komen maximaal 3
ochtenden in de week. Er wordt voorschoolse educatie aangeboden. Er wordt gewerkt met de
methode 'Uk & Puk'.
Inspectiegeschiedenis
Bij het jaarlijks onderzoek in juli 2015 werd vastgesteld dat aan één voorwaarde niet werd voldaan.
Een invalkracht bleek geen scholing op het gebied van voorschoolse educatie te hebben gevolgd.
Bij het jaarlijks onderzoek in sept. 2016 is overleg en overreding gegeven op de VOG van de
vrijwilliger. Na deze termijn was er een juiste en geldige VOG aanwezig.
Conclusie
De conclusie is dat bij dit onderzoek aan de getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:





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

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum ( versie Januari 2015).
Pedagogische praktijk
Waarborgen van emotionele veiligheid
Begroeten (0-4)
Elk kind wordt individueel begroet (bij binnenkomst) ; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier.
Als alle kinderen in de kring zitten zegt de beroepskracht samen met Puk iedereen goedemorgen
waarbij ze elk kind vraagt: 'weet jij waar .....zit? Goedemorgen ......., fijn dat je er weer bent!"
Continuïteit groepsritme (0-4)
Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het dagprogramma, de (meeste) kinderen
en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze.
Aan de wand hangen de dagritmekaarten van Puk. Tijdens het kringmoment worden de
dagritmekaarten besproken aan de hand van vragen die de beroepskracht aan verschillende
kinderen stelt: "Wie heeft jou gebracht? Waar heb je mee gespeeld? Waar ging het bijbelverhaal
over? Wat doen we nu? En wat gaan we zo doen?"
Ontwikkeling van persoonlijke competenties
Aandacht (0-4)
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden
intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind
hieronder lijdt.
Tijdens de kring wil een meisje heel graag even iets vertellen aan de beroepskracht, maar er wordt
volop gezongen. De beroepskracht neemt even de tijd om naar haar te luisteren, ze bevestigd haar
gevoel en gaat dan weer door met het zingen.
Dagprogramma (0-4)
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn
gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer/ervaringskansen.
Ontwikkeling van sociale competenties
Positieve sfeer (0-4)
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
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Als het tijd is om op te ruimen vraagt de beroepskracht of alle kinderen even bij haar komen zitten,
op de grond. Ze vertelt dat het tijd is om op te ruimen en geeft elk kind een plek waar het mag
gaan opruimen. Samen zingen ze het 'opruimliedje' en gaan aan de slag waarbij de
beroepskrachten geregeld complimentjes uitdelen aan alle kinderen.
Overdracht van normen en waarden
Gelijkwaardigheid (0-4)
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en
collega’s. persoonlijke voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer. Acceptatie en respect wordt
actief uitgedragen.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
PSZ Bijdehandjes Garderen werkt met de voorschoolse educatiemethode Puk. De beroepskrachten
hebben scholing afgerond die past bij het aanbieden van deze methode.
Daarnaast hebben zij allen een taalcertificaat behaald op niveau 3F, voor in ieder geval de
onderdelen Mondelinge taalvaardigheid en Lezen.
Kinderen met een VVE-indicatie komen gedurende 3 ochtenden per week naar de peuterspeelzaal.
De groep waarin zij worden opgevangen bestaat uit max. 16 peuters in de leeftijd van 2 en 3 jaar
waarop de houder steeds 2 beroepskrachten inzet. Op twee van de drie ochtenden per week
worden deze ondersteund door een vaste vrijwilliger.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (Versie 2.5.)

VVE-certificaten (van alle beroepskrachten)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017)

Educatief werkplan voor peutergroepen

Taalcertificaten van de beroepskrachten
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft van alle beroepskrachten en de vrijwilliger een juiste en geldige verklaring
omtrent het gedrag ingezien.

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De peuters worden opgevangen in de groep die bestaat uit max. 16 kinderen.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
De houder heeft steeds twee beroepskrachten ingezet op de groep die uit max. 16 kinderen
bestaat. Op twee ochtenden is er ondersteuning door een vaste vrijwilliger.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Diploma beroepskracht

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster

6 van 12
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 04-07-2017

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes te Garderen

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft in april 2017 de risico's omtrent veiligheid opnieuw geïnventariseerd, de risico's
omtrent gezondheid zijn in jan. 2017 in kaart gebracht. Deze inventarisaties zijn in een map
opgeslagen die op de locatie aanwezig is.

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan de gestelde eisen.
Deze meldcode incl. het stappenplan is voor de beroepskrachten in te zien in een map op de
locatie.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Meldcode kindermishandeling

Regelgeving gezondheid

Regelgeving veiligheid

4-ogenbeleid Versie maart 2017.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 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 indien gesubsidieerd door het college
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 voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en art 4 lid 5 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 houder van een peuterspeelzaal 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 bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
Bij meer dan acht aanwezige kinderen geldt voor maximaal 1 beroepskracht voorschoolse educatie
de uitzonderingsregel voor een beroepskracht die is geboren vóór 1955, op 1 januari 2010
tenminste 15 jaar als beroepskracht bedoeld in artikel 2.1 van de Wet werkzaam was en de
scholing voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 5 van het besluit, heeft gevolgd.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht voorschoolse educatie 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)

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot
de G36 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017:
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

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 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 en 3.8g 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)
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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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
(art 2.9a lid 1, 2, 3, en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 2.9a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes
http://www.bijdehandjes.info
16
Ja

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

:
:
:
:
:

Stichting BijdeHandjes
Veluweweg 10
3774BM Kootwijkerbroek
56819625
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Karen Stegeman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Barneveld
: Postbus 63
: 3770AB BARNEVELD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-07-2017
06-07-2017
17-07-2017
18-07-2017
18-07-2017
18-07-2017

: 25-07-2017
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Goedemorgen Mevr. Stegeman,
Dank voor het mooie rapport wat betreft de peuterspeelzaal in Garderen.
Gezien dit fijne rapport is het een zienswijze niet van toepassing.
Wij zijn blij met de bevindingen van de toezichthouder en zullen ons uiterste best blijven doen om
de kwaliteit te waarborgen en zo mogelijk te optimaliseren.
Met vriendelijke groet,
Marian van de Hee
Manager Peuteropvang
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