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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 de jaarlijkse inspectie op 29 januari 2019 werden overtredingen geconstateerd in het domein 
'Pedagogisch klimaat'. 
 
Bij dit nader onderzoek wordt beoordeeld of de overtredingen zijn beëindigd. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspecties. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze 
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kindercentrum 
Stichting Christelijke peuterspeelzaal Margriet is samen met een kindercentrum van een andere 
organisatie en de GGD gevestigd in multifunctioneel centrum 'Het Palet' en staat sinds 1 mei 2012 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepruimtes en 32 kindplaatsen. 
De kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (VVE) bezoeken het 
kinderdagverblijf 4 dagdelen per week. 
 
De openingstijden van peuterspeelzaal Margriet zijn: 
 
 maandagochtend 8.45-11.45 uur en maandagmiddag 13.15-15.15 uur 
 dinsdagochtend 8.45-11.45 uur en dinsdagmiddag 13.15-15.15 uur 
 woensdagochtend 8.45-11.45 uur 
 donderdagochtend 8.45-11.45 uur en donderdagmiddag 13.15-15.15 uur 
 vrijdagochtend 8.45 -11.45 uur  
 
De peuterspeelzaal is tijdens de schoolvakanties gesloten. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 01-06-2015 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang, 
 23-05-2016 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang, 
 14-06-2017 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang, 
 03-04-2018 jaarlijks onderzoek; er zijn tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 

'Pedagogisch klimaat' en 'Veiligheid en gezondheid', 
 08-10-2018 nader onderzoek; de tekortkomingen zijn opgeheven; 
 29-01-2019 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd in het domein 

'Pedagogisch klimaat'. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen   
De tekortkoming is opgeheven. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit onderzoek beperkt zich tot de voorwaarden waaraan tijdens de jaarlijkse inspectie in januari 
2019 niet werd voldaan. 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Bevinding tijdens de jaarlijkse inspectie op 29-01-2019: 
Pedagogisch beleidsplan inzake VVE 
In het pedagogisch beleids- en werkplan heeft de houder de volgende onderwerpen niet 
opgenomen: 
 
 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 houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 

jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 
van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op 
concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en 
stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

 
Bevinding tijdens de huidige inspectie: 
De toezichthouder heeft een herziene versie van het pedagogisch beleidsplan inzake Voor- en 
Vroegschoolse educatie (versie 1.1 januari 2019) ontvangen en heeft deze opnieuw beoordeeld. 
 
Conclusie: het beleidsplan Voor- en Vroegschoolse educatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
De tekortkoming is opgeheven. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 Beleidsplan Voor- en Vroegschoolse educatie Peuterspeelzaal Margriet (versie 1.1 januari 

2019) 
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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 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, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Christelijke peuterspeelzaal Margriet 
Website : http://www.pszmargriet.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000008184545 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 : Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet 
Adres houder : Melissehof 26 
Postcode en plaats : 7641GC Wierden 
KvK nummer : 08184545 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK Enschede 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Manon Bos 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wierden 
Adres : Postbus 43 
Postcode en plaats : 7640AA WIERDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 29-04-2019 
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