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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. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 9 juli 2018 heeft de toezichthouder een overtreding 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 
  
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de 
geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 
herstel en niet alle andere inspectie-items. 
 
 

Beschouwing 
 

Dit rapport betreft een nader onderzoek. 
  
De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld: 
• Pedagogisch klimaat; voorschoolse educatie in het pedagogisch beleid. 

   
Bevindingen op hoofdlijnen: 
  
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de overtreding is hersteld.  
  
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 
 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder 
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items 

onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Jaarlijks onderzoek (9 juli 2018) 

Tijdens het vorige onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

 
"De volgende items worden niet volledig beschreven in het pedagogisch beleidsplan en/of het 
pedagogisch werkplan: 
• Een concrete beschrijving van de visie op de voorschoolse educatie; 
De houder omschrijft de visie en pedagogische uitgangspunten van de organisatie maar omschrijft 
niet de visie op de voorschoolse educatie. Daarnaast staat de methode 'Piramide' beschreven 

terwijl deze locatie werkt met 'Startblokken'. 
 
• Een concrete beschrijving van de wijze waarop de visie te herkennen is in het aanbod van 

activiteiten; 
De houder omschrijft de visie van de organisatie en geeft een omschrijving van de gebruikte ve-
methode, maar gaat niet in op de wijze waarop de visie te herkennen is in het aanbod van 
activiteiten. 

 
• De wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
In het pedagogisch beleidsplan/werkplan ontbreekt een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden: taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, door middel van voorschoolse educatie. 

 
• De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen; 
In het opleidingsplan 2018 wordt concreet beschreven hoe ouders worden betrokken bij het 
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en ook in de planning per thema komt dit terug, maar 
dit is niet terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan en/of het pedagogisch werkplan. 
 

• De wijze waarop het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt 
verzorgd; 

In het pedagogisch werkplan wordt beschreven dat de inrichting van de groep en het aanwezige 
materiaal erg belangrijk is. Er wordt niet concreet beschreven op welke wijze de ruimte passend is 
ingericht voor voorschoolse educatie. 
 
• De wijze waarop een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse 

educatie plaatsvindt; 
Tijdens de observatie op de groep geeft de beroepskracht aan dat de beroepskracht samen met het 

kind gaat kijken in de kleuterklas en dat er een wenprocedure wordt gestart. Deze werkwijze staat 
niet omschreven in het pedagogisch beleids- of werkplan. 
 
Conclusie:  

Aan de kwaliteitseisen behorende bij het item voorschoolse educatie wordt niet volledig voldaan. 
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Nader onderzoek (16 januari 2019) 
De houder heeft een nieuwe versie van het pedagogisch beleidsplan en het locatie specifieke 

werkplan naar de toezichthouder gestuurd waarin de voorwaarden omtrent voorschoolse educatie 
zijn aangevuld en/of aangepast; 
 

In het pedagogisch beleidsplan staan de volgende voorwaarden beschreven: 
• De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten.  
• De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen.  
• De inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de 

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.  

• de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie.  
 

In het locatie specifieke werkplan staan de volgende voorwaarden beschreven: 
• De wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

• De wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd. 
  

Conclusie:  
De overtreding is hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan (december 2018) 
• Pedagogisch werkplan (december 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a 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) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e 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 wordt vormgegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : peuteropvang De Peuterkom 

Website : http://wws.komkinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038856271 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 
Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 
KvK nummer : 70596662 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Schrijver 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Epe 

Adres : Postbus 600 
Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
 

Planning 
Datum inspectie : 16-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-01-2019 
 
 
 
 

 

 
 

 


