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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
De Berkenhof is een voorschool gelegen aan de Kevelaar in Oosterhout. De voorschool is
gehuisvest in de gelijknamige basisschool en is een onderdeel van Delta onderwijs. Op de
voorschool worden kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar oud opgevangen.
Ruimtes
De groepsruimte heeft een bruto oppervlakte van 57 m².
Inspectiegeschiedenis

Op 02-04-2013 is de voorschool bezocht in verband met een aangekondigd nader onderzoek.
Tijdens dit bezoek is beoordeeld of de eerder gemaakte overtredingen zijn opgeheven. Tijdens
de inspectie is aan de volgende voorwaarden niet voldaan: 4.1.1 Beleid veiligheid, voorwaarde
2, 4.1.2 Uitvoering beleid veiligheid, voorwaarde 1, 4.2.1 Beleid gezondheid, voorwaarde 2,
6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan, voorwaarden 2, 3, 4, en 6

Op 17-06-2013 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden gericht op de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid en de meldcode kindermishandeling. Toezichthouder
heeft de documenten ingezien op het kantoor van Delta onderwijs. Tijdens de inspectie is aan
alle beoordeelde voorwaarden voldaan.

Op 10-10-2013 heeft er een aangekondigd regulier inspectiebezoek plaats gevonden. Ook is
tijdens de inspectie beoordeeld of eerder gemaakte overtredingen zijn opgegeven. Tijdens de
inspectie is aan bijna alle beoordeelde voorwaarden voldaan.

Op 23-09-2014 heeft er een onaangekondigd risicogestuurd inspectiebezoek plaats gevonden.
Tijdens de inspectie is na overleg en overreding aan de beoordeelde voorwaarden voldaan.

28-09-2015; onaangekondigde jaarlijkse inspectie. Er is aan alle beoordeelde voorwaarden
voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze inspectie voldoet de houder aan de wettelijke eisen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein pedagogisch klimaat is de pedagogische praktijk beoordeeld of is voldaan aan
de wettelijke eisen.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 2015.
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
De locatie ontvangt een subsidie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) daarom zijn de
voorwaarden met betrekking tot de VVE beoordeeld.
Pedagogische praktijk
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan.
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.
Emotionele veiligheid
Bij aanvang van de observatie komen de ouders en/of verzorgers de kinderen brengen. Er vindt
overdracht plaats tussen de ouders en de beroepskrachten. De beroepskrachten bieden de ruimte
en gelegenheid voor ouders en/of verzorgers en kinderen om rustig binnen te komen even te
wennen en afscheid te nemen. Dit proces wordt waar nodig door hen ondersteund. Zo wordt een
kind dat verdrietig wordt bij vertrek van ouders/verzorgers opgepakt en getroost en gaat de
beroepskracht een boekje lezen met het kind. Met andere kinderen wordt er voor het raam nog
even gezwaaid naar de ouders. De kinderen maken een vrolijke en ontspannen indruk, reageren
vertrouwd op de beroepskrachten en zoeken hen actief op. Er heerst een positieve en gemoedelijke
sfeer op de groep.
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op de peuterspeelzaal de emotionele
veiligheid voldoende is gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Bij binnenkomst ligt er ter verwelkoming op de tafels al wat spelmateriaal klaar waar de kinderen
desgewenst mee kunnen spelen. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. De kinderen
vinden allemaal hun weg naar een activiteit en hebben plezier met de dingen waar ze mee bezig
zijn en wat er gebeurd op de groep. De beroepskrachten kijken actief mee met het spel van de
kinderen, ze sluiten hier soms bij aan, ondersteunen waar dit nodig is, maar laten de regie voor het
spel bij de kinderen.
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op de peuterspeelzaal de persoonlijke
competentie voldoende is gewaarborgd.
Sociale competentie
De beroepskrachten zetten zich actief in voor het creëren van een positieve sfeer op de groep. Dit
doen zij onder andere door actief interactie aan te gaan met ouders/verzorgers, elkaar en de
kinderen en zorg en aandacht te hebben voor alle kinderen. Vaste onderdelen van het
dagprogramma worden benut om de kinderen te laten oefenen met sociale vaardigheden. Zo wordt
de dag opgestart in de kring, er wordt een liedje gezongen dat de kinderen herkennen, ze zingen
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mee en doen mee met de gebaren. Ieder kind wordt een goedemorgen geheten en ze maken
allemaal onderdeel uit van het groepsgebeuren.
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op de peuterspeelzaal de sociale
competentie voldoende is gewaarborgd.
Overdracht normen en waarden
De beroepskrachten tonen zich bewust van hun professionele voorbeeldfunctie en geven in hun
spreken en handelen het goede voorbeeld. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, luisteren, hebben
aandacht en zorg voor alle kinderen, werken samen en zijn duidelijk en consequent in
het uitdragen van de geldende regels en afspraken.
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op de peuterspeelzaal de overdracht van
waarden en normen voldoende is gewaarborgd.
Voorschoolse educatie
Op De Berkenhof wordt gewerkt volgens het programma Piramide. Per week wordt er ten minste
10 uur besteed aan voorschoolse educatie. Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE
certificaat. De houder heeft een opleidingsplan opgesteld waarin de VVE scholing naar voren komt.
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskrachten)

Observaties

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Personeel en groepen
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten
steekproefsgewijs ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.
Passende beroepskwalificatie
Tijdens de inspectie zijn de diploma’s van de beroepskrachten steekproefsgewijs ingezien. De
beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is opgenomen.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in één peuterspeelzaalgroep die bestaat uit maximaal 16 kinderen in de
leeftijd van 2 tot 4 jaar. De omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten, van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van 06-092016 en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groep voldoet aan de
wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peutersp eelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit 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 of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.

(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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Voor de voorschoolse educatie 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.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 2.6 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan
twee maanden.
(art 2.6 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt:
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede
beroepskracht.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Berkenhof De
http://www.delta-onderwijs.nl
16
Ja

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

:
:
:
:
:

Stichting Delta-Onderwijs
Ridderstraat 34
4902AB Oosterhout
41105843
Nee

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

:
:
:
:
:

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
076-5282000
I. van Egmond

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oosterhout
: Postbus 10150
: 4900GB OOSTERHOUT NB

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

06-09-2016
15-09-2016
26-09-2016
03-10-2016
06-10-2016
06-10-2016

: 24-10-2016
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Datum zienswijze
26-09-2016
Feitelijke zienswijze houder
Zienswijze houder voorschool
Datum:
26 september 2016
Zienswijze houder:
Aan de GGD West Brabant
t.a.v. van Mw. I van Egmond
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
Oosterhout , 26 september 2016
Betreft: Concept van het Inspectierapport Voorschool Berkenhof van de Stichting Delta-onderwijs
in Oosterhout

Geachte Mw. Van Egmond,

M.b.t. het concept Inspectierapport van PSZ/voorschool Berkenhof van de Stichting Deltaonderwijs, deel ik u mee dat wij akkoord zijn met uw bevindingen in het rapport.
Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze PSZ/voorschool.

Met vriendelijke groet,
Cees Joosen
Cees Joosen RDO | clusterdirecteur | Stichting Delta-onderwijs, Oosterhout NB
BS Marcoen | BS Paulo Freire | BS Torenschouw | Delta-voorschool
Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout
Postbus 4318, 4900 CH Oosterhout
T 0162 424551 | GSM 06 20977830 | E c.joosen@delta-onderwijs.nl
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