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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. 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. 

 

In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico 

gestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 

bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kernwaarden uit de Wet kinderopvang 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 

De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 24 januari 2022 van 09.40 uur tot 

10:20 uur. Tijdens dit bezoek heeft de toezichthouder een rondgang door het pand gemaakt, is de 

praktijk geobserveerd en zijn er gesprekken met de beroepskrachten gevoerd. 

   

Feiten over het kindercentrum 

Peuterspeelzaal de Schatkist maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Stichting De Welle. Deze 

organisatie heeft 4 vestigingen voor dagopvang in de gemeente Wierden. 

   

De dagopvang is gehuisvest in een klaslokaal van basisschool 'Het Galjoen'. Peuterspeelzaal de 

Schatkist biedt dagopvang gedurende 2 dagdelen per week voor kinderen in de leeftijd van 2-4 

jaar. Er zijn 2 peutergroepen van maximaal 14 kinderen.  

 

De openingstijden van peuterspeelzaal de Schatkist zijn: maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag van 8.15 uur en 12.15 uur.  

Tijdens de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten. 

 

Inspectiegeschiedenis 

  

 17-04-2018 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd in het domein 

'Veiligheid en gezondheid' 

 15-01-2019 nader onderzoek; de tekortkoming is opgeheven 

 25-02-2019 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang 

 06-10-2020 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang 

 29-03-2021 jaarlijks onderzoek waarbij aan de getoetste voorwaarden is voldaan 

 

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 

Bij dit jaarlijks onderzoek is aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan en een locatiespecifiek 

werkplan. De houder van dit kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.   

 

Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het pedagogisch 

beleid. 

Pedagogische praktijk 

Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt 

beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan. Bij de observatie van 

de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk (versie januari 2015, GGD GHOR). Daarin staan specifieke aspecten waarop 

wordt geobserveerd. 

 

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties die 

tussen 09.40 en 10.20 uur hebben plaatsgevonden tijdens buitenspelen, tafelmoment en diverse 

overgangsmomenten. 

 

Op het moment van het inspectiebezoek zijn er twaalf kinderen aanwezig met twee 

beroepskrachten. 

 

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

Een van de kinderen zit tijdens het buitenspelen stil op een fietsje. De beroepskracht loopt er naar 

toe, knielt en vraagt of het goed gaat. Het kind begint te huilen, vertelt het probleem en de 

beroepskracht neemt het kind mee naar binnen. Hieruit blijkt dat beroepskrachten zich bewust zijn 

van de behoeften van individuele kinderen in de groep, met name van gevoelens van onzekerheid 

of verdriet, en daarop adequaat inspelen. 
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Persoonlijke competentie 

Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 

hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 

Na het buitenspelen worden de kinderen aangemoedigd binnen zelf hun jas op te hangen en in een 

rijtje bij de wasbak te gaan staan voor het handenwassen. Ze kunnen zelf de handen afdrogen met 

papieren doekjes en deze in de afvalton gooien. De kinderen pakken ieder hun eigen tas uit de bak 

en zoeken een plekje aan één van de twee lage tafels. Ze maken zelf hun tas open en zetten hun 

drinkbeker en het bakje fruit op tafel. De tas wordt aan de stoel gehangen. Kinderen die hulp nodig 

hebben worden op weg geholpen door de beroepskrachten. 

 

Sociale competentie 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. 

Bij de start van de observatie spelen de kinderen buiten. Een deel van het schoolplein is afgezet 

met pionnen. De kinderen hebben divers buitenspelmateriaal, waaronder fietsjes, tot hun 

beschikking. Wanneer één van de kinderen met het fietsje vast zit in het zand vraagt de 

beroepskracht een ander kind of ze even kan helpen. Er staat een kunststof wipkip waarop één 

kind zit. De beroepskracht vraagt een tweede kind of zij ook op de wipkip wil. 

 

Overdracht van normen en waarden 

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. 

Het programma wordt tijdig aangekondigd en uitgelegd. Dat blijkt wanneer het buitenspelen wordt 

afgerond. De beroepskracht vraagt de kinderen om het buitenspelmateriaal naar het opberghok te 

brengen. Kinderen die geen spelmateriaal hebben mogen de pionnen opruimen. Dan vraagt de 

beroepskracht of ze zich willen verzamelen bij de boom, elkaar de hand willen vasthouden en in 

een lange rij lopen ze naar de deur. 

 

Conclusie: tijdens de observatie werd een algemene indruk van de pedagogische praktijk 

verkregen.  

Uit bovenstaande voorbeelden, en uit het interview met de beroepskrachten, blijkt dat er 

gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering wordt geven aan de aspecten van 

verantwoorde opvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (de toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige 

beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Website (https://www.stichtingdewelle.nl/de-schatkist/) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2021-2022  Download van de website) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhanke lijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De registraties in het personenregister Kinderopvang en koppelingen van de personen die op basis 

van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens opvanguren 

werkzaam zijn op deze locatie, zijn middels een steekproef beoordeeld. 

 

Onderdeel van de steekproef zijn de personen die op de dag van inspectie op de locatie werkzaam 

waren en de pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

Conclusie: de personen uit de steekproef zijn geregistreerd en gekoppeld aan deze houder. Aan de 

getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

De diploma's van de beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn werden reeds bij vorige 

inspecties beoordeeld. Sinds de laatste jaarlijkse inspectie zijn geen nieuwe beroepskrachten in 

dienst getreden. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding. 

 

Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opleidingseisen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 

1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 

Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 

 

Ten tijde van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op maandagochtend 24 januari 2022 , 

is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er zijn twaalf kinderen aanwezig. Zij worden begeleid 

door twee beroepskrachten. 

Er worden op deze locatie geen stagiaires ingezet. 
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Conclusie: er wordt op de dag van inspectie voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking 

tot het aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één stamgroep en de kinderen maken gebruik van één stamgroepruimte. 

Alle kinderen bezoeken de dagopvang twee dagdelen in de week. 

De groep bestaat uit maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.  

 

Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde betreffende de stabiliteit van de opvang 

voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (de toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige 

beroepskrachten) 

 Landelijk Register Kinderopvang (controle op 24-01-2022) 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de  maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelzaal  De Schatkist 

Website : http://www.stichtingdewelle.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000029772052 

Aantal kindplaatsen : 14 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting De Welle 

Adres houder : Dokter G.H. Beensweg 21 

Postcode en plaats : 7642 CH Wierden 

KvK nummer : 08161427 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 

Adres : Postbus 1400 

Postcode en plaats : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  Inge Kleinherenbrink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wierden 

Adres : Postbus 43 

Postcode en plaats : 7640 AA WIERDEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 27-01-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 31-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 21-02-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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