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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen waaraan tijdens het vorige
onderzoek niet werd voldaan.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de onderzoek geschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Peutertuin Dol-fijn is een kleine organisatie met twee peuterlocaties in Oosterbeek. Dol-fijn op de
Mariënbergweg in Oosterbeek is verbonden met de Bredeschool Oosterbeek Laag. Hierin zijn twee
basisscholen gevestigd en een buitenschoolse opvang.
Momenteel is er één peutergroep van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt
voorschoolse educatie (VE) aangeboden.
Onderzoek geschiedenis
Jaarlijks onderzoek 2018: Er is herstelaanbod geboden op voorwaarden binnen de domeinen
Pedagogisch Klimaat, Personeel en Groepen en Veiligheid en Gezondheid. Aan de voorwaarden
binnen het domein Veiligheid en Gezondheid werd nog niet voldaan na herstelaanbod.
Nader onderzoek 2018: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Jaarlijks onderzoek 2019: Er is herstelaanbod geboden op voorwaarden binnen de domeinen
Pedagogisch Klimaat, Personeel en Groepen. Na herstelaanbod werd aan die voorwaarden voldaan.
Op een voorwaarde binnen het domein Pedagogisch Klimaat en Personeel en Groepen is geen
herstelaanbod geboden.
Nader onderzoek 2019: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Jaarlijks onderzoek 2020: Dit onderzoek heeft vanwege corona telefonisch plaatsgevonden. Niet
aan alle voorwaarden werd voldaan. Op deze voorwaarden, binnen domein Pedagogisch Klimaat en
Personeel en Groepen, is geen herstelaanbod geboden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Voorwaarden binnen de volgende domeinen zijn getoetst: Pedagogisch Klimaat en Personeel en
Groepen.
Vier voorwaarden zijn getoetst en aan 3 wordt nu voldaan. De voorwaarde waaraan niet wordt
voldaan valt onder het domein Personeel en Groepen.
Voor meer informatie verwijs ik naar de inhoud van het rapport.
Tijdens dit nader onderzoek wordt er nog niet voldaan aan 1 van de 4 getoetste voorwaarden aan
de eisen uit de Wet kinderopvang.
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Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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)
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan beoordeeld.
Voorschoolse educatie
Jaarlijks onderzoek 2020
Minimaal 960 uren VE vanaf 2,5 jaar
Het aanbod VE is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud
wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE kan ontvangen. Echter ontbreekt een concrete
beschrijving in het pedagogisch beleidsplan.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan 2019-2020 opgesteld. Er staan diverse mogelijkheden over de
wijze waarop de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden
onderhouden. Daarachter staat een naam en een datum/periode. Het opleidingsplan is niet
volledig: één invalkracht die een VE opleiding volgt staat er niet in. Daarnaast is niet inzichtelijk
gemaakt in het opleidingsplan of 2019 is geëvalueerd
Huidig nader onderzoek september 2021
Minimaal 960 uren VE vanaf 2,5 jaar
De houder heeft een concrete beschrijving opgenomen van de inrichting van het VE aanbod met
betrekking tot de 960 uren VE voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar oud.
Opleidingsplan
Het opleidingsplan van 2020 is beoordeeld. De evaluatie van het plan is daarin opgenomen.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail en telefonisch met de houder)
Website (www.speelzaaldolfijn.nl)
Pedagogisch beleidsplan (versie 2019 (2))
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de beroepskwalificaties van 1 pedagogisch coach en 1 pedagogisch
beleidsmedewerker/coach beoordeeld.
Tevens is de uren-inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de coaches beoordeeld.
Opleidingseisen
Samenvatting jaarlijks onderzoek 2020
De pedagogische beleidsmedewerkers niet over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. De
houder is begin 2019 op de hoogte gesteld dat pedagogische beleidsmedewerkers niet beschikken
over een passend diploma. Echter was de houder ervan overtuigd dat dit wel voldeed en heeft geen
maatregelen genomen alsnog aan de kwalificatie eis te voldoen.
Huidig nader onderzoek september 2021
Van 1 pedagogisch beleidsmedewerker/coach is er een gelijkstelling ontvangen.
Van de pedagogisch coach die de houder als beroepskracht coacht is geen passende kwalificatie
overlegd.
Deze pedagogisch coach beschikt over een diploma op het gebied van coaching maar dit alleen is
niet voldoende voor deze functie.
Tijdens telefonisch contact tussen toezichthouder en houder is duidelijk geworden waardoor de
overtreding ontstaat, de houder gaat direct zoeken binnen haar regio naar een externe
pedagogisch coach voor haarzelf.
Conclusie:
Er wordt nog niet voldaan aan de getoetste voorwaarde.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
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)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Samenvatting jaarlijks onderzoek 2020
In 2019 werd niet voldaan aan het aspect:
•
Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt het voornemen dat dat iedere beroepskracht
jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
Uit de onderbouwing van de houder blijkt dat de vereiste uren aan jaarlijkse coaching van de
beroepskrachten en de vereiste uren aan beleidsvoornemens onvoldoende zijn ingezet. De
pedagogisch beleidsmedewerker heeft in 2019 75 uur van de vereiste 120 uur aan coaching en
beleidsvoornemens ingezet, aldus de houder. Daarnaast heeft een aantal beroepskrachten scholing
ontvangen. Deze scholing valt echter niet onder de vereiste coaching. Uit de stukken die de
toezichthouder heeft ontvangen blijkt dat er minder dan 75 uur is ingezet. Zowel de houder als de
toezichthouder kunnen uit de aangeleverde gegevens opmaken dat de houder niet voldoet aan het
vereiste aantal in te zetten uren aan coaching en beleidsvoornemens.
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Huidig nader onderzoek september 2021
Uit te stukken die de toezichthouder heeft ontvangen blijkt dat de houder voor 2020 meer dan
voldoende uren voor coaching en beleid heeft ingezet.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail en telefonisch met de houder)
Pedagogisch beleidsplan (versie 2019 (2))
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (gelijkstelling ingezien)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (coaching van de juffen 2020, Gegevens
uren inzet PBM)
Diploma kwalificatie pedagogisch coach; 2 coachings diploma's zijn ingezien
Schriftelijke onderbouwing van de houder mbt de pedagogisch coach die de houder coacht.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
Personeel en groepen
Opleidingseisen
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)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Peutertuin Dol-fijn

Vestigingsnummer KvK

: 000007274084

Aantal kindplaatsen

: 24

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

: Hendrikje Worm-de Haan

Website

: www.speelzaaldolfijn.nl

KvK nummer

: 09069731

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ ARNHEM

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Annemarie Bovenschen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Renkum

Adres

: Postbus 9100

Postcode en plaats

: 6860 HA OOSTERBEEK
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Planning
Datum inspectie

: 13-09-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 27-09-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 27-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 27-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 04-10-2021
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