
Inspectierapport
Peuterspelen Kolmenscate (KDV)
Venninkweg 1
7421GP Deventer
Registratienummer 309903488

Toezichthouder: GGD IJsselland
In opdracht van gemeente: Deventer
Datum inspectie: 21-11-2019
Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek
Status: Definitief
Datum vaststelling inspectierapport: 02-12-2019



2 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-11-2019
Peuterspelen Kolmenscate te Deventer

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......................................................................................................... 6

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ...................................................................... 7

PEDAGOGISCH KLIMAAT.......................................................................................................... 7

PERSONEEL EN GROEPEN......................................................................................................... 7

GEGEVENS VOORZIENING ................................................................................................ 9

OPVANGGEGEVENS ............................................................................................................... 9

GEGEVENS HOUDER .............................................................................................................. 9

GEGEVENS TOEZICHT ....................................................................................................... 9

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ......................................................................................... 9

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ..................................................................................... 9

PLANNING ......................................................................................................................... 9

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM......................................................... 10



3 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-11-2019
Peuterspelen Kolmenscate te Deventer

Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:

 pedagogisch klimaat;
 eisen aan het personeel;
 aantal beroepskrachten;
 stabiliteit van de opvang voor kinderen;

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
Peuterspelen Kolmenscate en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over Peuterspelen Kolmenscate
Peuterspelen Kolmenscate valt onder de koepelorganisatie kinderopvang de Company, welke
meerdere vestigingen in Deventer heeft. De opvang is gevestigd in de openbare basisschool de
Kolmenscate. De opvang vindt plaats op de ochtenden tijdens schooltijd.
Naast dagopvang wordt er op deze locatie ook buitenschoolse opvang geboden.

In het landelijk register kinderopvang staat Peuterspelen Kolmenscate geregistreerd met 15
kindplaatsen.

Inspectiegeschiedenis
 04-04-2017 incidenteel onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek om gesubsidieerde

voorschoolse educatie (VE) aan te kunnen bieden. Uit het onderzoek blijkt dat er nog niet
wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wet kinderopvang en aanvullende eisen van de
Verordening gemeentelijke kindregelingen Deventer om gesubsidieerde VE aan te mogen
bieden;

 28-11-2017 jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
 30-10-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit inspectiebezoek voldoen de getoetste voorwaarden aan de Wet kinderopvang.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Peuterspelen Kolmenscate hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Pedagogische praktijk

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015).
Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.

Emotionele veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.

Indicator uit het Veldinstrument:
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.

Observatie:
Kinderen en ouders/verzorgers worden begroet bij binnenkomst. Dit gebeurt op enthousiaste wijze,
er wordt met elkaar gesproken over nieuwe dingen op de groep (schoorsteen/cadeautjes) en de
beroepskrachten vragen naar thuis: "Hoe is het met je? Heb je lekker geslapen vannacht?"
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep en weten hoe ze bij elk kind het beste aan
kunnen sluiten. Het ene kind start met een knuffel, de ander met een hand.
Als de beroepskrachten tegen de kinderen praten gaan ze door de knieën om op ooghoogte tegen
het kind te praten. Als ze meekijken bij een spelsituatie, kind is aan tafel aan het kleuren, dan
gaan ze naast het kind zitten.

Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

Indicator uit het Veldinstrument:
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.

Observatie:
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans,
avontuur en plezier voor kinderen. Ze maken gebruik van de ruimte en spelmateriaal om aan te
sluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van kinderen.
Bij binnenkomst liggen er vlaggetjes klaar om te kleuren voor de kinderen. Kinderen kunnen
hiervoor kiezen, ze mogen ook vrij spelen op de groep.
De ruimte is ingericht om ervaringen op te doen. Er zijn diverse hoeken gecreëerd; Huishoek,
bouwhoek, 'werkhoek' en het meeste spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen.
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Tijdens de observatie vindt er een kringmoment plaats. Puk komt in de kring en ze beginnen met
een goedemorgenliedje. Dan gaan ze naar de dagritmekaarten; één kind (het zonnetje) mag
vertellen wat ze hebben gedaan (gebracht door papa's en mama's, spelen en opruimen), wat ze nu
doen (in de kring) en wat ze straks gaan doen (knutselen of spelen, en daarna opruimen) tot aan
dat kinderen worden opgehaald door de ouders. De beroepskrachten maken hiermee de dag
voorspelbaar voor de kinderen.
Vervolgens wordt het weer besproken: "Wat is het buiten voor weer?" Kinderen geven aan dat het
donker is door de wolken, het kaartje met wolken erop afgebeeld wordt bij de dagritmekaarten
opgehangen.
Na het weer gaat het over het thema: Sint en piet. Ze hebben een gesprekje over sinterklaas. Zo
hebben ze het over de intocht, de mijter van sinterklaas, de staf, de pieten en over het paard van
sinterklaas. Ook worden er liedjes gezongen om te oefenen voor als sinterklaas komt.

Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Indicator uit het Veldinstrument:
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.

Observatie:
De beroepskrachten begeleiden en moedigen de positieve interacties tussen kinderen aan. Zij
helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen.
Tijdens het kringmoment werken ze met 'het zonnetje van de dag', dat kind mag onder andere Puk
uit bed halen.
Het zonnetje van vandaag vindt dit heel spannend, de beroepskracht stimuleert het onderlinge
contact door een ander kind te vragen om te helpen: "Wil je helpen met Puk uit bed halen? Loop
maar samen naar het bedje om Puk op te halen. Wat lief van je, goed gedaan samen!"

Overdracht van normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Indicator uit het Veldinstrument:
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.

Observatie:
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken.
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.
Tijdens het vrij spel geeft de beroepskracht aan: "Luister eens allemaal. Ik ga de wekker zetten,
als de wekker afgaat dan gaan we opruimen he."
Zodra de wekker gaat, stoppen de kinderen met hun spel en gaan ze opruimen. Kinderen die niet
opruimen worden op weg geholpen: "Volgens mij ben ik helemaal alleen aan het opruimen, dat is
toch niet de bedoeling? We hebben er samen meegespeeld."

Voorschoolse educatie

De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie
geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Observatie(s)
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 Pedagogisch werkplan (versiedatum: Januari 2019)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De beroepskrachten hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd
en gekoppeld aan de houder binnen het Personenregister kinderopvang (PRK).

Opleidingseisen

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao
Kinderopvang en de cao Sociaal Werk is opgenomen.

De pedagogisch coach/beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

Op de dag van de inspectie zijn er zes kinderen, zij worden opgevangen door twee
beroepskrachten.
De toezichthouder heeft verschillende presentielijsten bekeken. De verhouding tussen het
minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep
is conform de Wet kinderopvang.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er wordt gewerkt met één stamgroep van maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar.

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview (beroepskrachten)
 Observatie(s)
 Personen Register Kinderopvang
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
 Presentielijsten (steekproef)
 Personeelsrooster (steekproef)
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

(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)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Peuterspelen Kolmenscate
Website : http://www.de-company.nl
Vestigingsnummer KvK : 082030560000
Aantal kindplaatsen : 15
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 : S. Schrijver

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

Planning
Datum inspectie : 21-11-2019
Opstellen concept inspectierapport : 25-11-2019
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 02-12-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 02-12-2019

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


