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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek.
In dit onderzoek, naar aanleiding van een wijzigingsverzoek, wordt beoordeeld ofhouder voldoet
aan de eisen van de Wet kinderopvang voor het aanbieden van gesubsidieerde voor- en
vroegschoolse educatie.

Daarnaast is beoordeeld ofer wordt voldaan aan de aanvullende eisen van de gemeente Deventer
op basis van de gemeentelijke Verordening kindregelingen Deventer die sinds januari 2017 op VVE
locaties van kracht zijn. Deze aanvullende eisen van de gemeente Deventer worden getoetst door
de toezichthouders van de GGD.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport verder uitgewerkt.

Feiten over peuterspelen de Wizard
Peuterspelen de Wizard is geopend in januari 2015. Het maakt deel uit van opvangorganisatie de
Company, een kleinschalige opvangorganisatie welke nog enkele locaties in Deventer heeft. In het
peuterspelenconcept worden gedurende de ochtenden maximaal 16 kinderen opgevangen. Er wordt
gewerkt met het VVE programma Uk&Puk.
Op KDVPeuterspelen De Wizard zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam en daarnaast zijn twee
vaste invallers beschikbaar.

Wijzigingsverzoek
KDVPeuterspelen De Wizard heeft begin april 2017 een wijzigingsverzoek bij de gemeente
Deventer ingediend om gesubsidieerde voor- en vroegschoolse educatie (VVE)aan te kunnen
bieden.
Bij dit onderzoek is beoordeeld ofaan de landelijke en de aanvullende gemeentelijke eisen ten
aanzien van de VVE wordt voldaan. De beoordeling van de kwaliteit van de VVE in de praktijk
maakt geen deel uit van deze inspectie.

Bevindingen met betrekking tot de landelijke eisen van de Wet kinderopvang:

 Uit het onderzoek blijkt dat er op dit moment nog niet wordt voldaan aan de voorwaarden van
de Wet kinderopvang om gesubsidieerde VVE aan te mogen bieden. (zie toelichting inspectie-
item)

Bevindingen aanvullende eisen gemeente Deventer:

 De twee vaste beroepskrachten en beide vaste invalkrachten van bovengenoemde peutergroep
zijn allemaal in het bezit van een diploma ofcertificaat van minimaal 3Fvoor lees- en
mondelinge vaardigheid en 2Fschriftelijke vaardigheid.

 Eén vaste beroepskracht en beide invalkrachten op Peuterspelen De Wizard zijn in het bezit
van een certificaat van een VVE-programma conform de databank effectieve jeugdinterventies
zoals weergegeven op www.NJI.nl. Deze drie beroepskrachten hebben een VVE certificaat
Uk&Puk.

 De andere vaste beroepskracht is in het bezit van het getuigschrift HBO Pedagogiek Education
Theory van de Hogeschool Windesheim. Dit getuigschrift kwalificeert niet voor de VVE hoewel
het kennisniveau veel verder gaat dan bij veel VVE trainingen. De houder geeft aan dat de
kennis en vaardigheden van deze beroepskracht een positieve invloed hebben op de kwaliteit
van peuterspelen de Wizard. Om deze redenen zou de houder het dan ook betreuren dat er
een personeelswisseling moet komen om te kunnen voldoen aan de eisen van
gesubsidieerde voor- en vroegschoolse educatie.

Conclusie: Op basis van bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder op dit moment niet voldoet
aan de aanvullende eisen als bedoeld in artikel 12, lid 2, van de Verordening gemeentelijke
kindregelingen Deventer.
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Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)afte wijzen.

Conclusie onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek om gesubsidieerde voor- en
vroegschoolse educatie (VVE)te kunnen aanbieden.

 Uit het onderzoek blijkt dat er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wet
kinderopvang om gesubsidieerde VVE aan te mogen bieden. (zie toelichting inspectie-item).

 Op basis van de bevindingen blijkt dat de houder niet voldoet aan de aanvullende eisen als
bedoeld in artikel 12, lid 2, van de Verordening gemeentelijke kindregelingen Deventer (zie
beschouwing).

Aanvullende informatie naar aanleiding van het gesprek op 17 juli dat de toezichthouder heeft
gehad met de beroepskracht met HBO Pedagogiek, over de verschillende criterea met betrekking
tot de voorschoolse educatie:

De beroepskracht heeft de opleiding HBO Pedagogiek afgerond, voorafgaand heeft zij 2 jaar de
PABO opleiding gevolgd (propadeuse). De HBO Pedagogiek opleiding was gericht op de leeftijd 0-
23 jaar. Praktische ervaring heeft zij opgedaan bij Jeugdzorg Pactum (12 plus) en de Kinderhospice
in Amsterdam (0-4 jaar). Tijdens scholing op de PABO heeft de beroepskracht zich gespecialiseerd
in het jonge kind (groep 1 en 2).
Tijdens deze opleidingen heeft de beroepskracht kennis en praktische vaardigheden op het gebied
van de VVE opgedaan:
 met de verschillende voor- en vroegschoolse educatie programma’s o.a. Piramide en

Kaleidoscoop
 met het ontwikkelingsgericht werken in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek

en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 met de verschillende kindvolgsystemen
 met het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen

waaronder het voeren van oudergesprekken
 met het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie

en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

De hierboven genoemde kennis en vaardigheden met betrekking tot de VVE zijn geïntegreerd in de
opleidingen en omvatten veel meer dan de 12 dagdelen die genoemd worden in de het Gewijzigd
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (Staatsblad, 12 mei 2017). Op basis van
de hierboven genoemde kennis en vaardigheden op het gebied van de VVE, is de toezichthouder
van mening dat de opleidingen van de beroepskracht gelijkwaardig zijn aan de wettelijke eisen en
de aanvullende eisen van de Verordening gemeentelijke kindregelingen Deventer.

Op basis van bovenstaande adviseert de toezichthouder het college om het wijzigingsverzoek om
gesubsidieerde voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te kunnen bieden wel in het LRKP
door te voeren.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Inleiding Voorschoolse educatie
Bij dit onderzoek is beoordeeld ofaan de volgende voorwaarde van de Wet kinderopvang wordt
voldaan om gesubsidieerde voor- en vroegschoolse educatie (VVE)aan te mogen bieden.

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
of
De beroepskracht 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.

Voorschoolse educatie

Op KDVPeuterspelen De Wizard zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam en twee vaste invallers
beschikbaar.

 Eén vaste beroepskracht en de twee invallers zijn in het bezit van een geldige kwalificatie op
het gebied van VVE (certificaat Uk&Puk).

 De andere vaste beroepskracht is in het bezit van het getuigschrift HBO Pedagogiek Education
Theory van de Hogeschool Windesheim. Dit getuigschrift kwalificeert niet voor de VVE hoewel
het kennisniveau veel verder gaat dan bij veel VVE trainingen.

Uit bovenstaande constatering(en)/bevinding(en)blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n)niet is
voldaan.

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen ofhet werken met
voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;art 4 lid 2 en 3 Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen:
 VVE-certificaten (diploma's en taalcertificaten)
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Voorschoolse educatie

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen ofhet werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Peuterspelen De Wizard
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : De Company Deventer B.V.
Adres houder : Doornenburg 201
Postcode en plaats : 7423BE Deventer
Website : www.de-company.nl
KvK nummer : 08203056
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : W. Bergsma

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Deventer
Adres : Postbus 5000
Postcode en plaats : 7400GC DEVENTER

Planning
Datum inspectie : 04-04-2017
Opstellen concept inspectierapport : 24-05-2017
Zienswijze houder : 12-06-2017
Vaststelling inspectierapport : 25-07-2017
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2017
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 26-07-2017

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze n.a.v. Inspectierapport peuterspelen de Wizard

Deventer, 12 juni 2017

In januari 2015 zijn alle pm-ers die werkten met kinderen van 0-4 jaar gestart met het
trainingstraject Uk en Puk. Zowel op ons kinderdagverblijfals op het peuterspelen werken wij met
deze methode. Ondertussen is er een uitbreiding geweest van medewerkers waardoor het
onmogelijk is om binnen dit traject alle pm-ers te certificeren.

Vanafde start van het peuterspelen de Wizard hebben wij geïnvesteerd om de kwaliteit van de
opvang sterk te verbeteren. Ook in het kader van verbeteren van kwaliteit hebben we een pm-er
aangenomen met een afgeronde opleiding HBO Pedagogiek (Educational Theory). Dit getuigschrift
kwalificeert niet voor de VVE hoewel het kennisniveau veel verder gaat dan bij veel VVE-
trainingen. Binnen de Company zijn we blij met de verdieping in kennis die een medewerkster met
afgeronde HBO opleiding met zich meebrengt.
Ondanks dat deze medewerkster op dit moment dus niet in bezit is van de juiste certificaten zijn
wij van mening dat zij een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het peuterspelen de
Wizard. Het zou zonde zijn om een personeelswisseling te maken om daarmee alleen te voldoen
aan de gemeentelijke eisen voor de VVE aantekening.

Natuurlijk zullen wij in de toekomst blijven scholen en zullen daarom alle medewerksters
geleidelijk in het bezit komen van een certificaat, maar ook vinden wij het belangrijk dat er een
herhalings-/verdiepings- traject wordt aangeboden zodat de kwaliteit van de aangeboden opvang
gewaarborgd blijft.

Door goede samenwerking met de school dragen wij zorg voor een doorgaande leerlijn en de
nauwe samenwerking met Sine Limite ervaren wij daarin als zeer positief.
Wij zijn er van overtuigd dat het door ons geboden peuterspelen een kwalitatiefhoog niveau
behaalt waardoor het minstens voldoet aan de eisen die de gemeente Deventer daaraan stelt.

Namens De Company Deventer BV,
Jeanette Willemsen (directeur)


