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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.
Waarom toezicht?
De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden
gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt vo or een veilige en gezonde opvang.
Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten
hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die
kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken
op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het
toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staa t.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling W et kinderopvang’ geformuleerd.

Beschouwing

Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Peuteropvang Stichting Het Visje is een opzichzelfstaande locatie voor peuteropvang in Woerden.
De peuteropvang is gevestigd in Christelijke basisschool R. de Jagerschool in Woerden. De
peuteropvang maakt gebruik van een eigen groepsruimte en is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 8.45 tot 11.30 uur.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal
16 kindplaatsen per dag en is sinds 1 januari 2018 geopend op het adres van Slingelandt -lanen
145 in Woerden. Vanaf 2012 stond de locatie geregistreerd op de Trasmolenlaan 2 te Woerden met
de naam Christelijke Peuterspeelzaal Het Visje. De peuteropvang biedt opvang aan kinderen in de
leeftijd van 2,5 tot 4 jaar en bestaat uit één groep.
Onderzoeksgeschiedenis

10-11-2017: onderzoek voor registratie in verband met verhuizing. De locatie voldeed aan de
onderzochte kwaliteitseisen, behalve aan alle kwaliteitseisen met betrekking tot het bieden van
voorschoolse educatie. In overleg met de gemeente is de registratie in het LRK voor het bieden
van voorschoolse educatie voorlopig ingetrokken.

26-3-2018: onderzoek na registratie. De locatie voldeed na een herstelaanbod aan de
onderzochte kwaliteitseisen. Het gaat om een herstelaanbod binnen de domeinen:
'Pedagogisch klimaat’ en 'Veiligheid en gezondheid'.

8-10-2019: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed niet aan de kwaliteitseisen binnen het
domein: 'Pedagogisch klimaat'.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht.
Wettelijke vereisten waaraan de houder bij het vorige bezoek niet voldeed zijn opnieuw bekeken.
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Naar aanleiding van de overtredingen binnen het voorgaande jaarlijks onderzoek op 8-10-2019
heeft in opdracht van de gemeente Woerden op 24-3-2020 een nader onderzoek plaatsgevonden
op onderstaand domein:


'Pedagogisch klimaat'.

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek. De geconstateerde
tekortkomingen uit het voorgaand onderzoek zijn allen opgeheven.
Conclusie
Uit het nader onderzoek komt naar voren dat kinderdagverblijf Stichting Het Visje op dit moment
voldoet aan de onderzochte eis van de Wet kinderopvang.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Inleiding
De houder moet een pedagogisch beleidsplan hebben. In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de
houder duidelijk hoe hij 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 hij onderwerpen zoals de
indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het
wenbeleid.
Hieronder staan de bevindingen van de toezichthouder.
Bevindingen
Constatering vorige inspectie
In het voorgaande jaarlijks onderzoek op 8-10-2019 is een tekortkoming geconstateerd binnen het
item 'Pedagogisch beleid':
Na afloop van het toezichtbezoek heeft de toezichthouder het pedagogisch beleidsplan ingezien.
Het pedagogisch beleidsplan bevatte een concrete beschrijving van alle in de wet beschreven
eisen, behalve een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een
nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen en (indien van toepassing) een concrete
beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende
extra dagdelen.
De houder heeft aangegeven dat kinderen geen gebruik kunnen maken van extra dagdelen, dus
dat dit voor de locatie niet van toepassing is.
Constatering huidige inspectie
De houder heeft een aangepast pedagogisch beleidsplan naar de toezichthouder toegestuurd. Het
beleidsplan voldoet nu aan de gestelde eisen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde waarbij alle in de wet omschreven items zijn
opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.
De overtreding uit het voorgaande jaarlijks onderzoek op 8-10-2019 betreffende 'Pedagogisch
beleid' is opgeheven.

Gebruikte bronnen


Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan juli 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kind eropvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Stichting Het Visje
http://www.peuterspeelzaalhetvisje.nl
16
Nee

:
:
:
:
:
:

Stichting Het Visje
Stromenlaan 102
3448CH Woerden
www.peuterspeelzaalhetvisje.nl
56050852
Ja

:
:
:
:
:

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
F. van Wijk

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Woerden
: Postbus 45
: 3440AA WOERDEN

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

:
:
:
:
:
:

24-03-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
25-03-2020
26-03-2020
26-03-2020

: 26-03-2020
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