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Peuterprogramma BuitenGewoon te Woudrichem 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit 
kindercentrum en de inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over Peuterprogramma Kinderopvang Woudrichem 
Kinderdagverblijf Peuterprogramma Buitengewoon vindt haar onderkomen in een voormalig 
klaslokaal van basisschool Eben Haezer in Woudrichem. Het kinderdagverblijf biedt op dinsdag- en 
donderdagochtend van 08:30 uur - 12:00 uur peuterspeelzaalactiviteiten aan, aan kinderen van 2 
en 3 jaar oud. 
  
Ruimten 
De binnenspeelruimte heeft een oppervlakte van 64m². 
De aangrenzende buitenspeelruimte is groter dan 200m². 
  
Inspectiegeschiedenis 
29-05-2015: aanvraag tot opname register kinderopvang. 
30-06-2015: onderzoek voor registratie. 
28-07-2015: registratie LRKP. 
29-10-2015: onderzoek na registratie. De houder voldoet aan alle getoetste wettelijke eisen. 
25-10-2016: onaangekondigd jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan  domein Pedagogisch 
klimaat, item 1.1 en domein Ouderrecht, item 5.4. 
  
Bevinding op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek dd 08-06-2017 voldoet de houder aan alle getoetste wettelijke eisen. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Peuterprogramma BuitenGewoon te Woudrichem 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. 
  
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 
2015. 
  
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:  
emotionele veiligheid; 
persoonlijke competentie; 
sociale competentie; 
overdracht van normen en waarden. 
  
De locatie ontvangt een subsidie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) daarom zijn de 
voorwaarden met betrekking tot de VVE beoordeeld.  
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen. 
De inspectie heeft plaatsgevonden donderdag 08-06-2017 vanaf 10:45 uur. Aanwezig zijn 4 
kinderen, een beroepskracht en een vrijwilligster. 
  
Emotionele veiligheid 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
Praktijk 
De beroepskrachten gaan op een vriendelijke wijze met de kinderen om. De kinderen tonen in hun 
gedrag dat zij zich op hun gemak voelen: ze zijn levendig, hebben plezier, betrekken de 
beroepskrachten bij hun spel. De kinderen laten het ook merken wanneer ze ontevreden of 
teleurgesteld zijn, bijvoorbeeld wanneer een kind niet mee naar huis mag met de moeder van haar 
vriendinnetje dat opgehaald wordt. 
Conclusie 
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de emotionele veiligheid 
voldoende is gewaarborgd. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
Praktijk 
De beroepskrachten sluiten aan bij het niveau en spel van het kind. Zo voert ze een gesprekje met 
een kind dat van blokken een huis heeft gebouwd: "Wat zijn jullie aan het bouwen? Voor wie is dat 
huis? Mooi vind ik het", etc. Tussen beroepskracht en kind ontstaat een geanimeerd gesprek waar 
beiden zorg dragen voor de voortgang. 
Conclusie 
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de persoonlijke ontwikkeling 
voldoende is gewaarborgd. 
  
Sociale competentie 
De kinderen zijn deel van de groep. 
Praktijk 
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De beroepskrachten leren de kinderen samen te spelen waarbij in het spel wordt gestuurd wanneer 
het ene kind speelgoed afpakt van een ander. De beroepskracht zegt rustig: "Niets afpakken. Je 
mag wel kijken hoe hij het doet met de auto." Alle kinderen nemen deel aan het "pick-nick spel" 
waar ook de beroepskracht bij wordt uitgenodigd. Over en weer wordt er volop gepraat over wat ze 
eten en drinken en hoe lekker het allemaal is. 
Conclusie 
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de sociale ontwikkeling 
voldoende is gewaarborgd. 
  
Overdracht van waarden en normen 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 
Praktijk 
De beroepskrachten gaan met de kinderen in gesprek over het opruimen van speelgoed. De 
kinderen leren wat eerlijk delen is, ook bij taakjes die gedaan moeten worden. Hierbij krijgen de 
kinderen alle ruimte voor een eigen inbreng. Ook bij het spelen van het visserspel leren de 
kinderen te wachten op hun beurt en ook anderen iets te gunnen: "Jij hebt al twee visjes 
gevangen, dan mag nu [naam kind] het ook proberen." 
Conclusie 
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de oversdracht van waarden en 
normen voldoende is gewaarborgd. 
 
  
  
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Op Peuterprogramma Buitengewoon wordt gewerkt volgens het programma Peuterplein. Het 
programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal en lezen, rekenen, motoriek, 
wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek. Het gebruikte programma is door de 
gemeente Woudrichem goedgekeurd i.v.m. subsidievoorwaarden. 
Per week wordt er ten minste 10 uur besteed aan voorschoolse educatie: twee ochtenden op deze 
locatie en voor deze kinderen, een ochtend op de andere locatie (Middelvaart) voor deze kinderen. 
De beroepskracht is in het bezit van een VVE certificaat. De houder heeft een opleidingsplan 
opgesteld waarin de VVE scholing naar voren komt. Er wordt aan de gestelde voorwaarden 
voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige 
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten 
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskracht en van de 
vrijwilligster ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie is het diploma van de beroepskracht ingezien. De beroepskracht beschikt over 
de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals is opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De dagopvang bestaat uit één stamgroep: de Schavuitjes. De groep bestaat uit maximaal 16 
kinderen van 2 en 3 jaar. De kinderen maken gebruik van één stamgroep-ruimte. De omvang en 
samenstelling voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 20 
en 21 en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet aan de 
wettelijke eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Peuterprogramma BuitenGewoon te Woudrichem 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterprogramma BuitenGewoon 
Website : http://www.kinderopvangwoudrichem.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : BuitenGewoon 
Adres houder : Middelvaart 1 
Postcode en plaats : 4285WS Woudrichem 
KvK nummer : 41100280 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. van  Eggelen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Woudrichem 
Adres : Postbus 6 
Postcode en plaats : 4285ZG WOUDRICHEM 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-06-2017 
Zienswijze houder : 19-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 23-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Geachte heer van Eggelen, 
  
Bedankt voor het toesturen van het ontwerprapport.  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Marion Swart 
Directeur Kinderopvang BuitenGewoon 
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