Inspectierapport
Peuteropvang It Wrottershonk (KDV)
Skoallestrjitte 14
9298 PT Kollumerzwaag
Registratienummer 315955326

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Fryslân
Noardeast-Fryslân
20-05-2019
Nader onderzoek
Definitief
21-05-2019

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2
Het onderzoek ............................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen ........................................................................................... 5
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 7
Gegevens voorziening ................................................................................................... 8
Gegevens toezicht ........................................................................................................ 8

2 van 8
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 20-05-2019
peuteropvang It Wrottershonk te Kollumerzwaag

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.
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op de overtreding die beschreven
staat in de brief die de houder van de gemeente Noardeast Fryslân heeft ontvangen (d.d. 14-012019, met kenmerk Z205030-2018).
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Beschrijving vestiging
Peuteropvang It Wrottershonk maakt deel uit van Stichting It Wrottershonk.
De vestiging biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen plaats aan
maximaal 16 kinderen verdeeld over 1 stamgroep voor kinderen van 2 - 4 jaar. Er wordt
peuteropvang geboden op 6 dagdelen per week in de volgende combinaties:
•
Maandag-, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend van 08.30-11.15 uur;
•
Donderdagochtend van 08.30-11.30 uur;
•
Dinsdagmiddag 11.45-14.15 uur (met een broodmoment).
It Wrottershonk is gevestigd in een eigen groepsruimte van basisschool ‘CBS De Stapstien’.
Naast de eigen groepsruimte is er een sanitaire ruimte op de gang en een eigen omheinde
buitenspeelruimte op een afgeschermd gedeelte van het schoolplein.
Daarnaast mag It Wrottershonk gebruik maken van het speellokaal van de basisschool.
Voorschoolse educatie
Op peuteropvang It Wrottershonk wordt aan voorschoolse educatie gedaan aan de hand van de
‘Piramide-methode’ om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingsstimulering van de kinderen.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspectie plaatsgevonden:
2016 Onderzoek voor registratie op 22-11-2016
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven voor opname in het landelijk register.
2017 Onderzoek na registratie op 26-01-2017
De toezichthouder heeft de houder door middel van overleg en overreding de mogelijkheid
geboden om de geconstateerde tekortkomingen op onderstaande onderdelen te herstellen:
•
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
•
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig
mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt
de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel
toegankelijke plaats.
•
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder
de aandacht van ouders.
De houder heeft binnen de gestelde termijn alle tekortkomingen hersteld.
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven om te handhaven op het onderdeel:
•
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de
houder indient en dat de houder aan een aantal voorwaarden voldoet.
2017 Incidenteel onderzoek op 06-12-2017
Uit het onderzoek van 06-12-2017 is gebleken dat kinderdagverblijf peuteropvang
It Wrottershonk aan alle voorwaarden voldoet, die in dit onderzoek getoetst zijn. De overtreding uit
het inspectierapport van 26-01-2017 is hiermee hersteld.
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2018 jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 11-09-2018
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven om te handhaven op de onderdelen
•
Pedagogisch Beleid
•
Voorschoolse Educatie
•
Oudercommissie
2018 nader onderzoek op 22-11-2018
Uit het onderzoek is gebleken dat twee tekortkomingen zijn hersteld, Pedagogisch beleid en
Oudercommissie. Er is advies tot handhaven gegeven op het onderdeel Voorschoolse Educatie.
Inspectiebevindingen huidig nader onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit
nader onderzoek getoetst zijn.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ belicht.
Daarna volgt een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie wordt getoetst bij locaties die in het Landelijk Register Kinderopvang zijn
geregistreerd als gesubsidieerde locaties voor voorschoolse educatie.
Bevindingen inspectieonderzoek d.d. 11-09-2018
Het kindercentrum is 6 dagdelen per week geopend:
•
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur - 11.15 uur.
•
Donderdagochtend van 8.30 - 11.30 uur.
•
Dinsdagmiddag van 11.45 - 14.15 uur.
Dit is totaal 16 uur en drie kwartier.
Het gaat om een totaal van minimaal 10 uur per week aan voorschoolse educatie.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bedraagt ten
minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep kinderen waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bestaat uit ten hoogste 14
feitelijk aanwezige kinderen. Er is voor 16 kindplaatsen geregistreerd.
Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend voorschoolse educatie
programma Piramide.
Twee van de drie beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van:
•
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële
regeling aan te wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische
vaardigheden.
•
Een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht op het
verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie.
Eén beroepskracht is nog bezig met scholing die specifiek gericht is op het verwerven van kennis
en vaardigheden m.b.t. voorschoolse educatie. Naar verwachting zal zij deze scholing afronden in
mei 2019.
De vestiging heeft voor de voorschoolse educatie een opleidingsplan vastgesteld. Hierbij is niet
toetsbaar op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie
worden onderhouden.
Vanaf 01-01-2019 zal er beoordeeld worden of de houder op concrete en toetsbare wijze uitvoering
geeft aan het opleidingsplan, het plan jaarlijks evalueert en zo nodig bijstelt.

Bevindingen nader inspectieonderzoek d.d. 22-11-2018
Tijdens het inspectiebezoek op 22-11-2018 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de
beroepskracht zonder VE getuigschrift samen met een collega op de groep staat. De houder heeft
tijdens het eerste inspectiebezoek aangegeven dat zij bezig is met het behalen van het
getuigschrift en dit verwachtende in mei 2019 zal behalen. Houder heeft verder geen acties
ondernomen (zoals bijvoorbeeld het boventallig plaatsen van deze beroepskracht o.i.d.). Er wordt
niet voldaan aan de wettelijke eis.
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De houder heeft op 22-11-2018 aan de toezichthouder het opleidingsplan gemaild. Hier staan de
voorgenomen opleidingen/ trainingen/ cursussen vermeld. Er is echter nog niet concreet
beschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie
worden onderhouden. Hierdoor is het ook niet toetsbaar in de uitvoering.
Bevindingen huidig nader onderzoek.
De toezichthouder heeft (via de gemeente Noardeast-Fryslân) per mail een kopie van het
certificaat ontvangen betreffende de VE training van de beroepskracht de dit nog moest volgen. De
training voldoet aan de wettelijke eisen.
Daarnaast heeft de houder op 21-05-2019 per mail een herziende versie van het opleidingsplan
gemaild waaruit duidelijk blijkt op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht
worden onderhouden. Het opleidingsplan is toetsbaar. Bij de jaarlijkse inspectie zal getoetst
worden of het plan ook uitgevoerd is.

Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel voorschoolse educatie.

Gebruikte bronnen:
•
Interview (mailcontact met de contactpersoon van it Wrottershonk op 21-05-2019)
•
Certificaten voorschoolse educatie (ontvangen via de gemeente Noardeast-Fryslân op 17-052019)
•
Opleidingsplan voorschoolse educatie (opleidingsplan 20182019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

peuteropvang It Wrottershonk
http://www.itwrottershonk.nl
000854445262
16
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

stichting It Wrottershonk
Skoallestrjitte 14
9298 PT Kollumerzwaag
61685585
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088-2299222
Marja de Jong

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Noardeast-Fryslân
: Postbus 13
: 9290 AA Kollum

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

20-05-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
21-05-2019
22-05-2019
22-05-2019

: 05-06-2019
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