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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 dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij deze uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de 

kinderdagopvang, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per 

domein verder uitgewerkt. 

 

Peutergroep Op de wip is gevestigd in buurtcentrum ‘Oos Heem' te Koningsbosch, gemeente Echt-

Susteren. 

Er worden maximaal 8 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Op de wip is 5 ochtenden per week geopend. 

De houder is tevens beroepskracht en werkt elke ochtend in de groep samen met een van de vijf 

vrijwilligsters. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Bij de inspectie op 18-10-2016 waren twee  overtredingen geconstateerd: 

 de VOG van een vrijwilliger voldeed niet aan de eisen; 

 het pedagogisch beleidsplan voldeed opnieuw aan 2 punten niet. 

De houder had middels overleg en overreding de mogelijkheid gekregen om deze overtredingen op 

te lossen. Na overleg en overreding werd er aan de criteria voldaan. 

 

14-12-2017: er waren geen tekortkomingen geconstateerd bij het jaarlijks onderzoek. 

 

31-08-2018: bij dat jaarlijks onderzoek bleek dat aan een voorwaarde ten aanzien van 

verklaringen omtrent gedrag en het personenregister kinderopvang niet werd voldaan. De 

gemeente stuurde de houder naar aanleiding van de overtreding een aanwijzing, d.d. 13-11-2018, 

met daarin het verzoek de overtreding te beëindigen. Er volgde geen opdracht tot een nader 

onderzoek. 

 

11-06-2019: bij dat jaarlijks onderzoek bleek dat de houder voldeed aan de getoetste wettelijke 

voorwaarden. 

 

20-01-2020: bij dat jaarlijks onderzoek bleek dat de houder niet voldeed aan de voorwaarden ten 

aanzien van het aanstellen van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach en aan het opstellen 

van de uren die door deze persoon, personen worden ingezet. 

 

Op 04-05-2020 stuurt de gemeente Echt-Susteren een aanwijzing per brief aan de houder met 

daarin het verzoek om de overtredingen van de betreffende voorschriften te beëindigen en verdere 

overtreding of herhaling te voorkomen. De houder wordt gevraagd maatregelen te nemen binnen 

een hersteltermijn van 4 maanden (ingaande vanaf de dag na verzending van de brief). 

 

Ook op 04-05-2020 ontvangt de GGD Limburg Noord van de gemeente Echt-Susteren een verzoek 

tot uitvoering van een nader onderzoek. 
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Huidige inspectie 

Bij dit nader onderzoek uitgevoerd op 10-09-2020 blijkt dat de voorwaarden die bij het jaarlijks 

onderzoek van 20-01-2020 niet voldeden nog steeds niet voldoen. 

 

Voor meer informatie dient de toelichting bij de desbetreffende domeinen gelezen te worden. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 afhankelijk 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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Opleidingseisen 

Bij het laatste onderzoek op 20-01-2020, een jaarlijkse inspectie, constateert de toezichthouder bij 

de voorwaarde 'opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers' het onderstaande: 

 

In het rapport van het onderzoek van 11-06-2019 wordt het volgende beschreven: 

'Zoals eerder beschreven is er geen pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld bij 

Peuterspeelgroep Op de wip. De houder heeft dit jaar nog de ruimte om dat wel te doen (mits 

gekwalificeerd). 

Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen kan pas 

worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2020. De houder heeft heel 2019 nog de tijd om te 

voldoen aan de wettelijke voorwaarde ten aanzien van de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker. Om deze reden is deze voorwaarde nog niet beoordeeld tijdens de huidige 

inspectie'. 

 

Ten tijde van het huidig onderzoek (20-01-2020) blijkt dat de houder nog steeds geen pedagogisch 

beleidsmedewerker heeft aangesteld. 

 

Bij dit huidige nadere onderzoek heeft de toezichthouder op 10-09-2020 een telefonisch gesprek 

met de houder. De houder verklaart in dit gesprek dat zij nog steeds geen pedagogisch 

beleidsmedewerker heeft aangesteld. Hierdoor kan dus niet worden voldaan aan de 

opleidingseisen van een pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Bij het laatste onderzoek, een jaarlijkse inspectie op 20-01-2020, blijkt: 

 

- dat de houder géén uren heeft ingezet die uitgevoerd werden door een pedagogisch medewerker 

voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de 

totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens, 

 

- dat de uren die besteed dienen te worden aan pedagogisch beleid en coaching bij 

Peuterspeelgroep Op de wip zijn niet opgesteld en niet schriftelijk zijn vastgelegd. 

 

 

Bij dit huidige, nadere onderzoek, verklaart de houder in het telefonisch gesprek van 10-09-2020 

en 14-09-2020 dat zij geen uren ingezet heeft, uitgevoerd door een pedagogisch 

beleidsmedewerker en dat die uren ook niet staan opgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd. 

Op 10-09-2020 is hier ook niets over te lezen op de website van peuterspeelgroep Op de  wip. Op 

14-09-2020 is deze website 'uit de lucht'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch, d.d. 10-09-2020 en 14-09-2020) 

 Website (d.d. 10-09-2020, 14-09-2020) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 04-01-2019: de versie die op 10-09-2020 op de website staat) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelgroep Op de wip 

Website : http://www.psg-opdewip.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000024876682 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Paula, Martina, Andrea Honings 

Website : www.psg-opdewip.nl 

KvK nummer : 55197558 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Echt-Susteren 

Adres : Postbus 450 

Postcode en plaats : 6100 AL ECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 30-09-2020 
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