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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 

In opdracht van de gemeente Epe is een nader onderzoek uitgevoerd bij KDV De Kleine Kom. 

 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek van d.d. 13-11-2020 heeft de toezichthouder een overtreding 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtreding. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere inspectie-items. 

 

Het betreft overtredingen onder het domein: 

• Pedagogisch klimaat; het onderdeel Voorschoolse Educatie. 

 

Voortgang 

Op verzoek van de gemeente Epe is een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport staan de 

bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde overtreding. 

 

Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat 

voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze. 

 

De handhaving actie van de gemeente heeft geleid tot het gewenste resultaat. De overtreding is 

niet langer aanwezig. Een toelichting is te lezen in het rapport. 

 

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. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

Voorschoolse educatie 

Bij het jaarlijks onderzoek van dd. werd het volgende vastgesteld: 

Aan de kwaliteitseisen behorende bij het item voorschoolse educatie wordt niet volledig voldaan. 

Het aanbod VE wordt niet voldoende concreet en toetsbaar beschreven, zodat de houder niet 

inzichtelijk maakt hoe het aanbod voorschoolse educatie is ingericht dat een kind vanaf de dag dat 

het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. 

 

Inspanningen houder 

De houder heeft hierop het pedagogisch beleid aangepast, ter advisering voorgelegd aan de 

oudercommissie en aan de toezichthouder verzonden. 

 

Het volgende staat opgenomen in het beleid over de inrichting van het aanbod VE vanaf 1 augustus 

2020: 

KOM heeft deze regels in de praktijk geïmplementeerd door het volgende aan te houden; op de 

peuterspeelzaal wordt een kind 4 dagdelen van 4 uur geplaatst. Bij de reguliere peutergroep wordt 

het kind 3 dagdelen van 5,5 uur geplaatst. Berekening VVE uren- peuterspeelzaal Een kind met een 

VVE indicatie gaat 1,5 jaar lang 40 weken naar de peuterspeelzaal van 4 uur per dag, 4 dagen per 

week:1,5 jaar x 40 weken = 40 weken (1 jaar) + 20 weken (0,5 jaar) = 60 weken60 weken x 16 

uur per week (4 dagdelen van 4 uur) = 960 uur in 1,5 jaar. Er wordt hier voldaan aan de norm. 

Berekening VVE uren- reguliere groep Een kind met een VVE indicatie gaat 1,5 jaar lang 40 weken 

naar de peutergroep van 5,5 uur per dag, 3 dagen per week:1,5 jaar x 40 weken = 40 weken (1 

jaar) + 20 weken (0,5 jaar) = 60 weken60 weken x 16,5 (3 dagdelen van 5,5 uur) =990 uur in 1,5 

jaar. Er wordt hier voldaan aan de norm.  

 

Conclusie 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het 

aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf 

jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mail contact) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan KOM Kinderopvang Laatste versie: 22 

februari 2021) 
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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, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : de kleine KOM 

Website : http://www.komkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038856646 

Aantal kindplaatsen : 48 

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 : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 

Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 

KvK nummer : 70596662 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. M. Poortinga 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Epe 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
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Planning 

Datum inspectie : 01-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 27-04-2021 

 

 

 

 

 

 


