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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.
Op 1 maart 2019 is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een nader onderzoek uitgevoerd
bij KDV Peuterspeelzaal Huppel Inn. Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 5 juni 2018 heeft de
toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft
gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het
herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften.
Beschouwing
Peuterspeelzaal Huppel-Inn bevindt zich in het centrum van Wehl en is een organisatie welke
bestaat uit een vrijwillig bestuur.
De peuterspeelzaal heeft een grote groepsruimte met daarbij een groot buitenterrein.
Inspectiegeschiedenis:
28-10-2014, jaarlijks onderzoek
30-03-2015, nader onderzoek: de overtredingen zijn hersteld
4-10-2016, jaarlijks onderzoek: er wordt voldaan aan de onderzochte voorschriften
31-08-2017, jaarlijks onderzoek: aan de getoetste voorschriften wordt voldaan
05-06-2018, jaarlijks onderzoek, er zijn overtredingen geconstateerd in het pedagogisch
beleidsplan
De gemeente heeft herstelafspraken gemakt met de houder over de bovengenoemde
overtredingen, middels een beschikking d.d. 07-09-2018.
Bevindingen:
Peuterspeelzaal Huppel-Inn heeft herstel doorgevoerd ten aanzien van het pedagogisch
beleidsplan. De voorziening voldoet aan de getoetste voorschriften van dit inspectie-onderzoek.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op
inhoud en volledigheid tijdens de inspectie van 5 juni 2018. De toezichthouder heeft tijdens dit
jaarlijks onderzoek geconstateerd dat het beleidsplan niet volledig is.
De gemeente heeft op dit onderdeel afspraken gemaakt met houder over herstel van de
overtredingen die zijn geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 5 juni 2018.
Pedagogisch beleid
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 5 juni 2018 is geconstateerd dat het volgende ontbrak in het
pedagogisch beleidsplan van KDV Peuterspeelzaal Huppel-Inn:
•
Hoe de toestemming van ouders is geregeld voor het overdragen van informatie naar
bijvoorbeeld het basisonderwijs.
•
Hoe de overdracht naar de basisschool plaatsvindt. Dat er wordt overgedragen is duidelijk
omschreven, maar niet de wijze waarop.
•
Eén van de pedagogisch medewerkers is de volgleidster (mentor) van het kind. In het plan
wordt niet duidelijk hoe ouders op de hoogte worden gebracht welke beroepskracht de
volgleidster van hun kind is.
•
De taken van de stagiaires zijn niet concreet omschreven.
Naar aanleiding van de beschikking met hersteltermijn van de gemeente, heeft de houder een
aangepast pedagogisch beleidsplan en werkplan opgestuurd. Hierin staan de bovengenoemde
items concreet en toetsbaar beschreven:
•
De wijze waarop ouders toestemming geven voor de overdracht van informatie naar de
basisschool en de buitenschoolse opvang;
•
Dat er een overdracht plaatsvindt en de manier waarop dit plaatsvindt. Dit blijkt onder andere
uit de volgende beschrijving: 'Ouders geven toestemming voor overdracht van de gegevens
m.b.t. de ontwikkeling van hun kind, inclusief een warme overdracht middels een gesprek met
en naar de basisschool en buitenschoolse opvang (BSO), door het ondertekenen van het
overdrachtsformulier.'
•
Er wordt gewerkt met onder andere het OVM (Ontwikkel Volg Model). De ontwikkeling wordt
structureel met ouders besproken door de mentor van het kind. De mentor van het kind is
bekend bij de ouders, omdat dit tijdens de intake wordt meegedeeld;
•
Er zijn stagiaires en vrijwilligers werkzaam bij Peuterspeelzaal Huppel Inn. De taken en
verantwoordelijkheden van de stagiaires zijn in het werkplan opgenomen. De stagiaires
worden stapsgewijs begeleid in het aangaan van steeds meer taken en verantwoordelijkheden,
doch altijd onder toezicht van een beroepskracht.
Houder heeft hiermee de overtredingen uit het vorige onderzoek voldoende hersteld.
Conclusie:
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte voorschriften.
Gebruikte bronnen:
•
Pedagogisch beleidsplan (november 2018)
•
Pedagogisch werkplan (november 2018)
•
Inspectierapport 5 juni 2018
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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 de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Peuterspeelzaal Huppel-Inn
http://www.Huppel-inn.nl
15
Nee

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

:
:
:
:
:

Peuterspeelzaal Huppel-Inn
Oranjestraat 23
7031 BK Wehl
41046074
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. A de Vries

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Doetinchem
: Postbus 9020
: 7000 HA DOETINCHEM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

01-03-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
07-03-2019
08-03-2019
08-03-2019

: 13-03-2019
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