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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. 
De gemeente Weesp heeft op 7 januari 2019 een aanwijzing verstuurd en GGD Gooi en 
Vechtstreek de opdracht gegeven om bij kinderdagverblijf Onder Moeders Paraplu een nader 
onderzoek uit te voeren. 

Op 3 mei 2019 heeft het nader onderzoek plaatsgevonden. In dit nader onderzoek zijn 
voorwaarden, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Algemeen 

Peuterspeelzaal Onder Moeders Paraplu is onderdeel van de Stichting Weesper Peuterklassen 
(SWP) waar ook De Regenboog deel van uitmaakt. 
De peuterspeelzaal bestaat uit 1 groep van maximaal 16 kinderen. 

Deze kinderen worden opgevangen in verschillende dag-deel-combinaties: 
maandagochtend en donderdagmiddag, maandagmiddag en donderdagochtend en dinsdagmiddag 
en vrijdagochtend. 
De dinsdag- en woensdagochtend worden gebruikt voor het derde dagdeel VVE geïndiceerde 
peuters en 3-jarigen die een extra dagdeel kunnen afnemen. 
 

Inspectiegeschiedenis 
In het jaarlijks onderzoek van 2016 voldeed 1 voorwaarde niet met betrekking tot VVE-eisen. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2017 werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. Tijdens het 
jaarlijks onderzoek van 2018 werden overtredingen geconstateerd binnen het domein 'Pedagogisch 
klimaat'. 
Aan enkele voorwaarden met betrekking tot VVE in het pedagogisch beleidsplan en het 

opleidingsplan werd niet voldaan.  

 
Huidige inspectie 
Op 7 januari 2019 heeft de gemeente Weesp een aanwijzing gestuurd met een geboden 
hersteltermijn van 12 weken op de tekortkomingen. De toezichthouder heeft op 3 mei 2019 een 
nader onderzoek uitgevoerd en de benodigde documenten opgevraagd. Deze zijn binnen de 
gestelde termijn toegezonden door een bestuurslid. 
 

Er is aangetoond dat het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan zijn gewijzigd en voldoen 
aan de gestelde wet- en regelgeving. 
De toezichthouder adviseert de handhaving op deze voorwaarden te beëindigen.  

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit kinderdagverblijf heeft in het Landelijk Register Kinderopvang een registratie voor voorschoolse 
educatie, de voorwaarden met betrekking tot voorschoolse educatie zijn tijdens dit inspectiebezoek 

beoordeeld. 
Voor de beoordeling van de voorschoolse educatie is opnieuw gekeken naar de inhoud van het 
pedagogisch beleid en opleidingsplan. 

 
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder 
beschreven. 

  
 
Voorschoolse educatie 
 
Kinderdagverblijf Onder Moeders Paraplu maakt gebruik van voorschoolse educatie methode Puk 
en Ko. Op acht dagdelen per week worden er gedurende minimaal 10 uur per week activiteiten 
aangeboden die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen; taal, rekenen, 

motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit vindt plaats via de methode Puk en Ko. 
Kinderen met een VVE indicatie komen minimaal drie dagdelen naar de opvang. Specifieke 
kenmerken van de methode Puk en Ko zijn in de praktijk terug gezien. Het betreft onder andere de 
grote kring met gekleurde stippen op de vloer, pictogrammen, dagritmekaarten, thematafel en 
handpop Puk. 
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Beleid en praktijk voorschoolse educatie 
Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen ten aanzien van de beschrijvingen in het 
pedagogisch beleidsplan die betrekking hebben op voorschoolse educatie. Deze overzichten kunnen 
gebruikt worden door de Inspectie van het Onderwijs bij het toezicht op Voor- en Vroegschoolse 

educatie. 
De toezichthouder heeft het document ‘herschreven beleidsplan SWP november 2018 clean 25 feb 
2019’ met betrekking tot de VVE items op inhoud beoordeeld.  
 

Beschrijving van: Concreet en toetsbaar: 

a. de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse 

educatie en de wijze waarop deze visie is 
te herkennen in het aanbod van 
activiteiten 

‘Het bieden van een plek waar kinderen van twee tot 

vier jaar zich veilig en beschermd voelen, waar kinderen 
zich optimaal kunnen ontplooien in een stimulerend 
pedagogisch klimaat en waar ieder kind zich kan 

ontwikkelen tot zelfstandige, sociale individuen met 
zelfvertrouwen. Wij hebben als peuterklas voor dit 
programma gekozen, omdat : Omdat wij het belangrijk 
vinden dat de peuters die vanuit onze peuterklas naar 
de basisschool gaan, taalvaardig zijn. Puk en Ko werkt 
met vaste thema’s dat lijkt op zich niet nieuws, maar 

deze thema’s zijn specifiek gericht op taal’.  
Voldoende concreet  

b. 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 de huishoek (poppenhoek) kan de thuissituatie 
nagespeeld worden,dmv het keukentje en het zitje. 

(rollenspel). 
De leeshoek is als rustpunt bedoeld, lekker op de bank 
een boekje kijken of voorgelezen worden. Het 
programma Puk en ko besteedt aandacht aan de 
sociale-communicatieve vaardigheden zoals, aardig zijn 

tegen elkaar, kiezen, samen spelen, opkomen voor je 

zelf, omgaan met ruzie.' 
Voldoende concreet 

c. de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop 
het aanbod van voorschoolse educatie 

hierop wordt afgestemd 

'De leidsters observeren de peuters met behulp van een 
speciaalformulier, het peuterobservatieformulier en 

rapporteren daarna aan de betreffende 
ouders/verzorgers. Elke peuter komt aan de beurt als 
deze drieënhalf jaar wordt. 
Het observatieverslag wordt met de ouders besproken 
en met goedkeuring aan de basisschool gegeven. 
Hierdoor wordt de doorgaande leerlijn gewaarborgd.' 

Voldoende concreet 

d. de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de 
ontwikkeling van kinderen 

‘De Stichting Weesper Peuterklassen vindt het 
belangrijk de ouders te ondersteunen bij hun taak als 

opvoeder, daarom bieden wij als stichting de ouders bij 

elk thema een themabrief aan, zodat de ouders nog 
meer betrokken worden bij de ontwikkeling van jonge 
kinderen.' 
Voldoende concreet 

e. het inrichten van een passende ruimte 

waarin voorschoolse educatie wordt 
verzorgd en het beschikbaar stellen van 
passend materiaal voor voorschoolse 
educatie 

‘Voor de fantasie/rollenspel: -doktersspullen, 

keukenspulletjes, poppen, boerderijdieren, gereedschap 
Voor de grove motoriek: - grote blokken, grote auto’s 
om op te zitten, fietsen, glijbaan (buiten) 
Voor de fijne motoriek: - het duplo, kralen rijgen, 
tekenen. 
Voor de cognitieve ontwikkeling: 
- puzzels in allerlei moeilijkheidsgradaties, de kassa met 

de gekleurde muntjes,  spelletjes als domino, memorie.' 

Voldoende concreet 
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f. 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 

'Voordat een VVE-kind wordt overgedragen aan de 
basisschool worden de ouders uitgenodigd voor een 
eindgesprek. Er volgt een evaluatie en de overdracht 
wordt besproken met de ouders. De vaste pedagogisch 
medewerker van dit kind en de coach zijn hierbij 

aanwezig. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met 
de betreffende basisschool en volgt de overdracht.' 
Voldoende concreet 

 
Opleidingsplan 
De houder heeft voor iedere locatie waar voorschoolse educatie wordt aangeboden een 
opleidingsplan opgesteld, versie ‘Opleidingsplan SWP def 29 januari 2019’ waarin tot uiting komt 
op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden 

onderhouden.  

 

Het opleidingsplan besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de beroepskrachten op het gebied 
van: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie 
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie 
 
Of de uitvoering jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld zal bij een inspectie na 1 

juli 2019 worden beoordeeld. 
 
Conclusie 

Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van voorschoolse educatie is 
voldaan. De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (versie herschreven beleidsplan SWP november 2018 clean 25 feb 

2019) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (SWP def 29 januari 2019) 

 Email contact met mw. B. Rootsaert, namens bestuur SWP 
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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) 

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 : Onder Moeders Paraplu 

Vestigingsnummer KvK : 411933520000 
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 : Stichting Weesper Peuterklassen 
Adres houder : Singel 4A 
Postcode en plaats : 1381AT Weesp 

Website : www.peuterklassen.nl 
KvK nummer : 41193352 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 

Adres : Postbus 251 
Postcode en plaats : 1400AG Bussum 
Telefoonnummer : 035-6926377 

Onderzoek uitgevoerd door :  K. van  Beek 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weesp 
Adres : Postbus 5099 
Postcode en plaats : 1380GB WEESP 
 

Planning 
Datum inspectie : 03-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 14-05-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-05-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


