Inspectierapport
Peutertuin Dol-fijn (KDV)
Paasberg 14
6862CC Oosterbeek
Registratienummer 131193041

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

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Renkum
22-10-2019
Nader onderzoek
Definitief
22-10-2019

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2
HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3
ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3
BESCHOUWING ................................................................................................................... 3
ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 3
OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 4
PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 4
PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 4
OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ...................................................................... 6
PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 6
PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 6
GEGEVENS VOORZIENING ................................................................................................ 7
OPVANGGEGEVENS ............................................................................................................... 7
GEGEVENS HOUDER .............................................................................................................. 7
GEGEVENS TOEZICHT ....................................................................................................... 7
GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ......................................................................................... 7
GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ..................................................................................... 7
PLANNING ......................................................................................................................... 7

2 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 22-10-2019
Peutertuin Dol-fijn te Oosterbeek

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.
De gemeente Renkum heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek
eerder dit jaar op 19-2-2019. Op 22-10-2019 heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek
uitgevoerd bij Peutertuin Dol-fijn. Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens
het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld.

Beschouwing
Feiten Peutertuin Dol-fijn
Peutertuin Dol-fijn is een kleine organisatie met twee peuterlocaties in Oosterbeek. Dol-fijn op de
Paasberg is gevestigd in een nieuwbouwlocatie waarin tevens basisschool de Paasberg gevestigd is.
Elke dag is er één peutergroep van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Men biedt
gesubsidieerde voorschoolse educatie (VVE) aan.
Er werkt al langere tijd een vast team van beroepskrachten.
Onderzoekgeschiedenis
In 2017 werd aan de gestelde voorwaarden voldaan.
In 2018 werd herstelaanbod gegeven binnen de domeinen Pedagogisch Klimaat en Veiligheid en
gezondheid. Het domein veiligheid en gezondheid voldeed na herstelaanbod nog niet aan de
voorwaarden; er heeft een nader onderzoek plaatsgevonden waarna wel werd voldaan.
In 2019 werd herstelaanbod gegeven binnen de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en
groepen. Overtredingen werden opgelost, maar niet op alle voorwaarden kon herstelaanbod
worden gegeven.
Bevindingen op hoofdlijnen
De overtredingen voortkomende uit het jaarlijks onderzoek 2019, op de domeinen Pedagogisch
klimaat en Personeel en groepen, zijn nader onderzocht en beoordeeld. De toezichthouder heeft
met de houder gesproken en zij heeft de benodigde informatie laten zien. De houder heeft
verbeteringen aangebracht.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

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

Pedagogisch klimaat
Bij dit domein is beoordeeld of de houder uitvoering geeft aan het pedagogisch beleidsplan wat de
aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie betreft.

Voorschoolse educatie
In het beleidsplan staat het volgende geschreven over het kindvolgsysteem:
"De juffen hebben ieder kind “in beeld” en volgen het in zijn ontwikkeling. (...) Er wordt hierbij
gebruik gemaakt van de methode “KIJK”. Dit is een kindvolgsysteem dat de ontwikkeling van het
kind inzichtelijk maakt. Met de ouders wordt periodiek de ontwikkeling besproken en de mentor
van het kind neemt hierin het initiatief. In elk teamoverleg wordt structureel aandacht gevraagd
voor het kind dat extra opvalt".
Bij het vorige onderzoek werd bovenstaande niet uitgevoerd. De houder gaf destijds aan dit wel te
willen oppakken.
De houder heeft tijdens dit nader onderzoek laten zien dat zij nu wel gebruik maken van het
kindvolgsysteem voor de VVE kinderen. Van de andere kinderen wordt ook de ontwikkeling
bijgehouden op in ieder geval twee momenten en dit wordt besproken met ouders.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (beroepskracht)
Observatieformulieren en KIJK registratie

Personeel en groepen
Bij dit domein is het mentorschap in de praktijk beoordeeld.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Aan elk kind is een mentor toegewezen. De houder heeft de toezichthouder een lijstje laten zien
waarop staat welke kinderen aan welke beroepskracht zijn toegewezen. De houder laat van haar
mentorkinderen de ingevulde observatielijsten zien. Deze bespreekt zij met de ouders.
De houder heeft aan het intakeformulier toegevoegd wie de mentor is van hun kind en de
betekenis hiervan.
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Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (beroepskracht)
Overzicht ingeschreven kinderen (mentoroverzicht)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

6 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 22-10-2019
Peutertuin Dol-fijn te Oosterbeek

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Peutertuin Dol-fijn
000007274084
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
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Hendrikje Worm-de Haan
www.speelzaaldolfijn.nl
09069731
Ja

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Suzanne Duchateau

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Renkum
: Postbus 9100
: 6860HA OOSTERBEEK

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

:
:
:
:
:
:

22-10-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
22-10-2019
22-10-2019
22-10-2019

: 29-10-2019
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