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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 komen alleen de overtredingen aan bod die tijdens het onderzoek

na registratie d.d. 10-09-2020 zijn geconstateerd.

Het gaat hierbij om de volgende overtredingen:

 Domein Pedagogisch klimaat: pedagogisch beleid en voorschoolse educatie.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de inspectiegeschiedenis

van kinderdagverblijf Joh. Bogerman volgen de bevindingen op hoofdlijnen.

Inspectiegeschiedenis

 30-06-2020 onderzoek voor registratie: er is geen bezwaar tegen registratie.

 10-09-2020 onderzoek na registratie: er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen het

domein Pedagogisch klimaat. Deze tekortkomingen hebben betrekking op het beleid en de

voorschoolse opvang.

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de houder niet aan alle getoetste voorwaarden voldoet.

De tekortkomingen met betrekking tot de certificaten VE en 3F zijn niet hersteld.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch

beleid.

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid

Bevindingen jaarlijks onderzoek 10-09-2020:

Het kindercentrum hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie

geldende beleid staat. Het beleidsplan dateert van januari 2020. Daarnaast wordt gewerkt met een

locatie werkplan. Dit werkplan is nog niet klaar en daardoor zijn niet alle getoetste voorwaarden

beschreven. Er is wel aandacht voor de volgende onderwerpen:

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde opvang;

 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden

opgevangen;

 het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van kinderopvang gedurende extra

dagdelen.

Omdat het werkplan van deze locatie ontbreekt is het volgende niet of onvoldoende beschreven:

 de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd;

 de wijze waarop bijzonderheden worden gesignaleerd én de wijze waarop ouders worden

doorverwezen;

 de wijze waarop de mentor de ontwikkeling van het kind periodiek bespreekt met ouders;

 de wijze waarop de mentor wordt bekend gemaakt aan de ouders én het kind;

 een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de

groepen;

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het afwijken van de beroepskracht-kindratio;

 de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep kunnen verlaten;

 een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en

vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

De houder draagt er hierdoor ook onvoldoende zorg voor dat er conform het pedagogisch

beleidsplan wordt gehandeld.
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De houder heeft een herstelaanbod gekregen om het pedagogisch werkplan voor deze locatie

verder aan te vullen. Op 27-10-2020 heeft de houder een aangepast werkplan (concept) naar de

toezichthouder gestuurd waaruit blijkt dat bovenstaande voorwaarden bijna allemaal beschreven

staan. De houder geeft aan dat het werkplan nog niet volledig is omdat de prioriteit i.v.m. corona

bij de bezetting van het personeel heeft gelegen.

Bevindingen nader onderzoek 03-03-2021:

Op 29-01-2021 heeft de houder het aangepaste algemeen pedagogisch beleidsplan en het

pedagogisch werkplan van deze locatie gemaild. De ontbrekende voorwaarde staat nu voldoende

beschreven.

Voorschoolse educatie

Bevindingen jaarlijks onderzoek 10-09-2020:

Het kindercentrum biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan.

Tijdens het onderzoek is onder andere aan het volgende voldaan:

 De voorschoolse educatie omvat vanaf de dag dat een kind tweeëneenhalf jaar oud wordt in

anderhalf jaar ten minste 960 uur activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van de

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;

 Er wordt per 8 kinderen (2 - 4 jaar) één beroepskracht VE ingezet. De groep bestaat uit ten

hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen;

 Voor de VE wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende

wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en

sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan de volgende punten wordt niet voldaan:

 De beroepskrachten VE bezitten een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond

specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het

werken met voorschoolse educatieprogramma’s;

 De beroepskrachten VE beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft

uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor

voorschoolse educatie betreft

 De houder heeft een opleidingsplan opgesteld waarin tot uitdrukking komt op welke wijze de

kennis en vaardigheden van de beroepskracht VE worden onderhouden.

Daarnaast was er tijdens de inspectie geen volledig VE beleid beschreven voor deze locatie. Binnen

Accrete werkt men met de VE-methode 'Uk en Puk'. Daar is het algemene beleid op gebaseerd. Op

deze locatie wordt in de praktijk echter gewerkt met de methode 'Doe meer met Bas'. Het beleid

moet hierop nog verder worden aangepast.

De houder heeft een herstelaanbod gekregen op bovenstaande punten en om het VE beleid voor

deze locatie verder aan te vullen. Op 27-10-2020 heeft de houder aanvullende documenten en een

aangepast werkplan (concept) naar de toezichthouder gestuurd. Hieruit blijkt dat nog niet alle

voorwaarden voldoende zijn omschreven.

Tevens wordt na herstelaanbod aan de volgende punten nog niet voldaan:

 2 beroepskrachten VE bezitten geen bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond

specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
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werken met voorschoolse educatieprogramma’s. Zij worden wel op de groep ingezet. De

houder geeft aan dat deze beroepskrachten in het voorjaar van 2021 gaan starten met de

training en dat dit door de situatie met betrekking tot corona niet eerder kon.

 3 beroepskrachten VE beheersen niet aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. De houder geeft aan dat de betreffende medewerkers in

het voorjaar van 2021 de scholing voor 3F krijgen aangeboden en dat dit door de situatie met

betrekking tot corona niet eerder kon. .

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft

uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor

voorschoolse educatie betreft. Op dit moment wordt de VE in de praktijk wel uitgevoerd. Maar

omdat het beleid nog niet volledig is kan de houder nog niet voldoende uitvoering geven aan

het beleid betreffende de voorschoolse educatie. Dat het VE beleid nog niet volledig is heeft

volgens de houder ook te maken met Corona. De houder geeft aan dat de prioriteit o.a. heeft

gelegen bij het rondkrijgen van de bezetting i.v.m. coronatesten, ziekte en quarantaine tijd.

Bevindingen nader onderzoek 03-03-2021:

Op 29-01-2021 heeft de houder het aangepaste algemeen pedagogisch beleidsplan en het

pedagogisch werkplan van deze locatie gemaild.

Op 03-03-2021 heeft de toezichthouder een kort bezoek gebracht aan de locatie. Op de locatie

wordt nog steeds gewerkt met de methode Doe meer met Bas. Binnenkort zal deze locatie gaan

overstappen naar de Methode Uk en Puk. Dit wordt nu voldoende beschreven in het werkplan.

2 beroepskrachten VE bezitten nog geen bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond

specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken

met voorschoolse educatieprogramma’s. Zij worden wel op de groep ingezet. De houder geeft aan

dat de betreffende medewerkers op 9 maart 2021 gaan starten met de basistraining VE en toont

dit aan middels een factuur van de aanbieder en een overzicht waarin medewerkers en startdatums

worden genoemd. De reden dat dit nog niet eerder is gelukt heeft volgens de houder ook te maken

met de situatie rondom Corona.

3 beroepskrachten VE beheersen nog niet aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. De houder geeft nu aan dat de betreffende medewerkers

medio 2021 de scholing voor 3F krijgen aangeboden en dat dit door de situatie met betrekking tot

corona niet eerder kon.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is

hersteld:

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao

Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

OF

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art

10c Regeling Wet kinderopvang)

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen

 Interview (beroepskrachten)

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)

 Pedagogisch beleidsplan (2021)

 Pedagogisch werkplan (2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Voorschoolse educatie

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao

Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

OF

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art

10c Regeling Wet kinderopvang)

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en

sociaal-emotionele ontwikkeling.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt

afgestemd.

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Geldt vanaf 1 augustus 2020: 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 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)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Chr. kindcentrum Joh. Bogerman

Website : http://www.accrete.nl

Aantal kindplaatsen : 32

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 : Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang

Accrete

Adres houder : Kanaalweg 4

Postcode en plaats : 8356 VS Blokzijl

Website : www.accrete.nl

KvK nummer : 05074479

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : I. Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Zwartewaterland

Adres : Postbus 23

Postcode en plaats : 8060 AA HASSELT
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Planning

Datum inspectie : 03-03-2021

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 05-03-2021

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-03-2021

Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 08-03-2021

Openbaar maken inspectierapport : 22-03-2021


