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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. 

 

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Kinderdagverblijf Peuterhof is onderdeel van Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Bunschoten. De 

houder van deze locatie is tevens houder van 2 locaties voor buitenschoolse opvang in Bunschoten. 

Het kinderdagverblijf is gevestigd aan het Vogelpad 1 te Bunschoten-Spakenburg, waar tevens één 

van de locaties voor buitenschoolse opvang is gevestigd. 

 

De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 96 

kindplaatsen per dag en is geopend sinds 2017. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen in 

de leeftijd van 0 tot 4 jaar en bestaat uit 6 groepen. 

 

 Op de locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden met het educatieprogramma Uk en Puk. 

 

Onderzoeksgeschiedenis van de voorgaande drie jaar 

 05-07-2021: Nader onderzoek. De locatie voldeed aan de kwaliteitseisen die opnieuw zijn 

onderzocht binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'. 



 

4 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-08-2021 

Stichting Christelijke Kindcentrum Bunschoten De Peuterhof te Bunschoten-Spakenburg 

 25-03-2021: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed niet aan de kwaliteitseisen binnen de 

domeinen: 'Pedagogisch klimaat' met betrekking tot het pedagogisch beleid en het aanbod 

voorschoolse educatie en 'Personeel en groepen' met betrekking tot verklaring omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang en de afwijkende inzet van het aantal 

beroepskrachten. 

 31-07-2020: Incidenteel onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen 

voor de uitbreiding naar 96 kindplaatsen. 

 13-02-2020: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed niet aan de kwaliteitseisen binnen het 

domein: 'Personeel en groepen' met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. 

 23-09-2019: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen. 

 05-03-2018: Incidenteel onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen 

voor de uitbreiding naar 73 kindplaatsen. 

 05-03-2018: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed na een herstelaanbod aan de onderzochte 

kwaliteitseisen. Het ging om een herstelaanbod binnen de domeinen: 'Pedagogisch klimaat’ 

met betrekking tot het pedagogisch beleid en 'Veiligheid en gezondheid' met betrekking tot het 

beleid veiligheid en gezondheid. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit nader onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht. 

Wettelijke vereisten waaraan de houder bij het jaarlijks toezichtbezoek op 25-03-2021 niet voldeed 

zijn opnieuw bekeken. Vanwege het hersteltermijn zijn tijdens het nader onderzoek van 05-07-

2021 al een aantal tekortkomingen opnieuw onderzocht. Tijdens dit nader onderzoek op 23-08-

2021  zijn 2 overtredingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek op 25-03-2021 opnieuw 

bekeken. Het nader onderzoek heeft plaatsgevonden op relevante kwaliteitseisen binnen het 

domein 'Pedagogisch klimaat'.  

 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit nader 

onderzoek zijn onderzocht. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 25-03-2021 is geconstateerd dat in het pedagogisch beleid voor 

1 van de stamgroepen geen concrete beschrijving staat van: 

 

 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

 

Een houder dient in het pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving op te nemen van de 

werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. In het pedagogisch beleid 

staat de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw beschreven van de groepen 'Babyhof', 

'Peuterhof Blauw', 'Peuterhof Geel', 'Peuterhof Rood 'en 'Peuterhof Groen'. Tijdens de observatie en 

uit de toegestuurde roosters en presentielijsten blijkt dat er nog een groep is. In het rooster wordt 

deze groep 'Peuterhof Paars' genoemd en op de presentielijsten staat 'Peuterhof Oranje'. Van deze 

groep staat in het pedagogisch beleid geen werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw 

beschreven.    

 

Bevindingen huidig nader onderzoek 

Tijdens het huidige nader onderzoek op 23-08-2021 is dit item nogmaals getoetst. 

 

In het pedagogisch beleid is een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijsopbouw van de groep 'Oranje' opgenomen. Dit voldoet aan de gestelde eis.  

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 

Voorschoolse educatie 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 25-03-2021 is geconstateerd dat het opleidingsplan niet voldoet 

aan de gestelde eisen.  

In het opleidingsplan staat onvoldoende beschreven op welke wijze de houder ervoor wil zorgen 

dat de kennis en de vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie a t/m e) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

 

Zie hieronder de kennis en vaardigheden zoals genoemd in het Besluit a t/m e basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie:   

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. 

 

In het opleidingsplan staat beschreven dat alle VVE-geschoolde beroepskrachten jaarlijks 

bijscholing Uk & Puk krijgen. Dit schooljaar wordt de ouderbetrokkenheid en kindgericht werken 
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behandeld. Verder wordt de doorgaande leerlijn besproken tijdens het werkoverleg en het gebruik 

van de observatiemethode 'Kijk'. De punten a t/m e die hierboven genoemd zijn komen niet 

allemaal terug in het opleidingsplan. Het opleidingsplan voldoet niet aan de gestelde eisen.  

 

Bevindingen huidig nader onderzoek 

Tijdens het huidig nader onderzoek op 23-08-2021 is dit item nogmaals getoetst. Het 

opleidingsplan 2020/2021 is door de houder naar de toezichthouder opgestuurd. In het 

opleidingsplan is beschreven op welke wijze de houder ervoor wil zorgen dat de kennis en de 

vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie a t/m 

e) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

 

Zie hieronder de kennis en vaardigheden zoals genoemd in het Besluit a t/m e basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie:   

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. 

 

Het opleidingsplan voldoet aan de gestelde eisen. 

 

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. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van het bieden 

van voorschoolse educatie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (april 2021) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020/2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 



 

8 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-08-2021 

Stichting Christelijke Kindcentrum Bunschoten De Peuterhof te Bunschoten-Spakenburg 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Christelijke Kindcentrum Bunschoten De 

Peuterhof 

Website : http://www.peuterhofbunschoten.nl 

Aantal kindplaatsen : 96 

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 Christelijk Kindcentrum Bunschoten 

Adres houder : Vogelpad 1 

Postcode en plaats : 3752 KV Bunschoten-Spakenburg 

Website : www.ckcb.nl 

KvK nummer : 41189332 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  L.I. van Vulpen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bunschoten 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG 
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Planning 

Datum inspectie : 23-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 02-09-2021 
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