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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. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. Het hoofdstuk 'inspectie-items' geeft een duidelijk beeld welke 
voorwaarden zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 
Beschouwing 
Feiten over IKC De Regenboog (PSZ). 
Peuterspeelzaal De Regenboog is onderdeel van Un1ek Kinderopvang BV en is gehuisvest in 
basisschool De Regenboog, waar zich tevens een buitenschoolse opvang van de stichting bevindt. 
In de ochtend wordt er opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De 
peuterspeelzaal is VVE-gesubsidieerd. 
   

Inspectiegeschiedenis. 

De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
29-09-2016. Jaarlijks onderzoek. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.  
03-09-2015; jaarlijks onderzoek. Een overtreding op het domein Personeel en groepen is tijdens 
het inspectie-onderzoek hersteld. 
  

  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is de pedagogische praktijk voldoende op orde en zijn er op de 
onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 
 sociale competentie 
 overdracht van normen en waarden. 
  

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 

veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
  
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  

De observatie vindt plaats tijdens het vrij spel, een eet- en drinkmoment en buitenspelen. 
  
Emotionele veiligheid. 
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zij zelf kunnen. 

  
Observatie: 
Tijdens het vrij spel in de hoeken zijn alle kinderen actief met hun spel bezig. Er wordt veel samen 

gespeeld. De kinderen gaan op een prettige manier met elkaar om. Er vinden geen ruzies plaats. 
Ze laten de beroepskrachten zien wat ze aan het doen zijn. 
  
Persoonlijke competentie. 

Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen. 
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms deel uit 
van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. 
  
Observatie: 

De beroepskrachten spelen soms mee met het fantasiespel en dagen de kinderen door middel van 
vragen uit om zich nog meer in hun spel te verdiepen. 
In de huishoek zegt de beroepskracht dat ze wel trek heeft in een broodje en of X dit voor haar wil 
smeren. Het gesprek gaat verder over het mogelijke beleg op het broodje. Het kind gaat er met 
zichtbaar plezier mee aan de slag. 
  

  

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar 
in de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de voorschriften. 
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Voorschoolse educatie 
 
De peuterspeelzaal is elke ochtend geopend van 8.30 tot 11.00 uur en biedt daarmee voldoende 
uren voorschoolse educatie aan. De kinderen met een VVE-indicatie bezoeken de peuterspeelzaal 5 
ochtenden. 
Er wordt gewerkt met de methode Startblokken. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de 
methode Peuterpraat. 

  
Het huidige thema is Eten en drinken. De groepsruimte is ingericht met een thematafel waarop 
diverse boeken en materialen staan die met dit thema te maken hebben. 
Eén van de hoeken is als bakkerswinkel ingericht. 
  
Er staan dagelijks 2 beroepskrachten op de groep die in het bezit zijn van een VVE certificaat. Een 

van de beroepskrachten is een HBO opgeleide leerkracht van de school. 

De groep is niet groter dan 16 kinderen. 
  
De houder heeft een algemene interne studiegids voor de beroepskrachten. Jaarlijks wordt per 
medewerker gekeken (bij functioneringsgesprekken) waar behoefte aan is. VVE wordt besproken 
tijdens de teamoverleggen en er is een VVE-coördinator voor de locatie. Daarnaast is er in principe 
jaarlijks een studiedag. Door de vorming van de integrale kindcentra (IKC) zal de studiedag niet 

meer organisatiebreed worden uitgevoerd maar binnen het IKC waar de locatie onder valt. 
  
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met de locatieverantwoordelijke.) 

 Interview (beroepskrachten.) 
 Observaties 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de 
voorschriften. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 

 

De opvang vindt plaats in één peuterspeelzaalgroep die niet groter is dan 16 kinderen. 
Omvang en samenstelling voldoen aan de voorschriften. 
 
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 

Tijdens het inspectiebezoek zijn er 12 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aanwezig met 2 
beroepskrachten. 
Uit een steekproef van de maand juni 2017 blijkt dat de houder voldoet aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten.) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (juni 2017) 
 Presentielijsten (juni 2017) 
 Personeelsrooster (juni 2017) 
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Overzicht getoetste 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 peuterspeelzalen) 

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 meest recent aangevangen 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 : IKC De Regenboog 

Website : http://www.un1ek.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : UN1EK kinderopvang B.V. 

Adres houder : Postbus 3014 
Postcode en plaats : 3130CA Vlaardingen 
KvK nummer : 24416445 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Potuyt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maassluis 
Adres : Postbus 55 
Postcode en plaats : 3140AB MAASSLUIS 

 
Planning 
Datum inspectie : 13-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 20-06-2017 

Zienswijze houder : 28-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 28-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Maassluis, 28 juni 2017 
  
  

  
Beste mevrouw Potuyt, 
  
  
Bij deze reageer ik op het concept inspectierapport t.b.v. de startgroep (de Zwaluw) bij onze 
locatie van IKC De Regenboog. 
Wij zijn verheugd met het feit dat er geen overtredingen zijn geconstateerd, waardoor het advies 

aan het College van B&W ‘geen handhaving’ is. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
  

  
Els Berkeveld, 
manager IKC Ichthus, bso de Groene Hoek, startgroep het Spectrum en startgroep 
IKC Regenboog 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


