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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.
In dit nader onderzoeksrapport komt alleen de overtreding aan bod die tijdens de jaarlijkse
inspectie d.d. 03-04-2018 is geconstateerd.
Het gaat hierbij om de volgende overtredingen:

domein pedagogisch klimaat; voorschoolse educatie;

domein personeel en groepen; stabiliteit van de opvang voor kinderen.
De hersteltermijn hiervoor is drie maanden en is op 10 juli jl. verstreken. De bevindingen van het
nader onderzoek zijn weergegeven in dit inspectie rapport.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de inspectie geschiedenis
van kinderdagverblijf (KDV) Koningin Julianalaan volgt de conclusie van het nader onderzoek.
Inspectiegeschiedenis

02-02-2015 jaarlijks onderzoek: er waren geen overtredingen geconstateerd;

14-04-2016 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
beroepskwalificatie VE en de VOG van de stagiaire;

27-06-2016 nader onderzoek: de eerder geconstateerde overtredingen zijn hersteld;

03-04-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerde op de domeinen
pedagogisch klimaat en personeel en groepen.
Conclusie nader onderzoek
Tijdens het nader onderzoek met betrekking tot het domein personeel en groepen zijn er geen
overtredingen geconstateerd; de tekortkoming is hersteld. Wat betreft het domein pedagogisch
klimaat is vastgesteld dat de betreffende beroepskracht haar opleiding bijna heeft afgerond.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Hierbij rekening houdend met verzachtende omstandigheden zoals bij het domein pedagogisch
klimaat is omschreven.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Voorschoolse educatie
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 03-04-2018 staat
het volgende beschreven:


De beroepskrachten bezitten niet beide een volledige scholing afgerond specifiek gericht op het
vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s. Eén beroepskracht heeft wel een volledige scholing afgerond,
maar de andere beroepskracht is nog met de opleiding bezig.
Bevindingen nader onderzoek 16-07-2018:
De beroepskracht die de opleiding nog niet had afgerond is ook tijdens het naderonderzoek
werkzaam op de groep. De opleiding is in zo verre afgerond dat er al wel 12 dagdelen zijn gevolgd
en na de zomervakantie zal ze de opleiding afronden.
De locatie verantwoordelijk heeft 16-07-2018 telefonisch bij de Toezichthouder aangegeven dat zij
hierover in gesprek is geweest met de gemeente en dat er afspraken zijn gemaakt. Het belang van
een veilige en stabiele situatie op de groep weegt voor de houder ook mee, vandaar dat de
beroepskracht is aangebleven op de groep.
Wellicht kan de gemeente met deze verzachtende omstandigheden rekening houden met de
handhaving.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald,
vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie
in de beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met
betrekking tot voorschoolse educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de
kennis en vaardigheden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie en omvat ten minste 12 dagdelen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch)

Interview (beroepskracht)
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Personeel en groepen

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 03-04-2018 staat
het volgende beschreven:

Bij PSZ Koningin Julianalaan heeft nog geen verdeling plaatsgevonden van de kinderen. Ook in
de vragenlijst van de oudercommissie wordt aangegeven dat de ouder niet weet wie de mentor
is. In het pedagogisch beleidsplan wordt aangegeven dat dit bij de kennismaking gesprek dient
te gebeuren. De beroepskracht geeft aan dat dit te maken heeft met de wisselingen van
personeel. De leidinggevende geeft later via de mail aan dat de verdeling eind april zal plaats
vinden.
Bevindingen nader onderzoek 16-07-2018:
De beroepskracht heeft bij de Toezichthouder een digitaal overzicht aangeleverd betreffende het
mentorschap. Hieruit is af te leiden dat de kinderen zijn verdeeld en dat de ouders via het portaal
in kunnen zien wie de mentor is van hun kind.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

Observaties (ouder portaal)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt
ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Doomijn PSZ Koningin Julianalaan
http://www.doomijn.nl
32
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
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Doomijn Peuterspeelzalen
Postbus 1064
8001BB Zwolle
www.doomijn.nl
59356782
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Ellen Jager

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dalfsen
: Postbus 35
: 7720AA DALFSEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

16-07-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018

: 31-07-2018
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