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Inleiding
Waarom toezicht op eisen subsidieregeling reguliere peuteropvang gemeente
Westerwolde?
De gemeente Westerwolde wil alle kinderen van 0 tot 12 jaar woonachtig in de gemeente
Westerwolde een ononderbroken ontwikkeling bieden en ouders stimuleren om hun peuters van
2,5 tot 4 jaar een peuteropvang te laten bezoeken.
Peuteropvang in Westerwolde betreft:
- een basisvoorziening die toegankelijk is voor alle peuters in Westerwolde, ook voor ouders die
geen beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (niet-KOT);
- een basisvoorziening van 8 uur per week, beschikbaar voor alle peuters. Peuters die een
aanvullend aanbod nodig hebben komen in aanmerking voor 16 uur peuteropvang per week;
- een basisvoorziening die voldoende gespreid binnen de gemeente aanwezig is;
- een basisvoorzienig die binnen de financiële kaders van de gemeente in stand gehouden kan
worden.
Om deze basisvoorziening ook in de kleinere kernen van de gemeente in stand te houden voert de
gemeente aanvullend een kleine-kernenbeleid.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Het kindercentrum dat peuteropvang aanbiedt is allereerst verantwoordelijk voor het leveren van
kwalitatief goede kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit op de kinderopvanglocaties op hun grondgebied. Elke gemeente draagt
zelf zorg voor de uitvoering hiervan.
Een kindercentrum dat, door de gemeente Westerwolde gesubsidieerde peuteropvang aanbiedt,
dient in aanvulling op de wettelijke kinderopvangverplichtingen, te voldoen aan het kwaliteitskader
gesteld in de “Beleidsregels kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Westerwolde
2019”. In opdracht van de gemeente Westerwolde voert de GGD Groningen dit aanvullende
onderzoek uit op alle deelnemende locaties.
Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport
is:
1. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de
peuteropvang-eisen die in 2019 door de gemeente Westerwolde zijn vastgesteld.
Leeswijzer
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde peuteropvang-eisen 2019. De
toezichthouder oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dat het niet voldoet
(“nee”). Om de gemeente Westerwolde van de benodigde informatie te voorzien in verband met de
handhaving op de peuteropvang-eisen, wordt bij de eisen waaraan niet is voldaan een beschrijving
van de context gegeven.
Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en de
basisgegevens van het kindercentrum, de gemeente Westerwolde en de GGD Groningen.
De houder van de kinderopvangorganisatie heeft de mogelijkheid om een reactie te geven op het
rapport. Deze wordt opgenomen in de bijlage: reactie houder op het rapport.
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Beschouwing Peuteropvang
KDV/PO Dikkertje Dap is gevestigd in een voormalig bankgebouw. De peuters maken gebruik van een
ruime leefruimte. De ruimte is ingericht met meerdere hoekjes, zoals een keukenhoek en een
themahoek. Aan de grote tafel worden activiteiten aangeboden zoals puzzelen, een boekje lezen of
fruit eten.
Kindercentrum Dikkertje Dap werkt met de VVE methode Piramide. Er wordt gewerkt aan de hand
van thema’s die gedurende 4 weken centraal staan. Tijdens de inspectie was het thema kunst net
opgeruimd en werden er voorbereidingen getroffen op het thema zomer/water.
KDV/PO Dikkertje Dap is geopend op dinsdag en donderdag van 8:00-12:00. Er wordt opvang
geboden in één stamgroep van maximaal 15 kinderen.

De ontwikkeling van de peuters wordt gevolgd via Konnect. Er wordt geobserveerd bij 3 jaar en bij 3
jaar en 10 maanden. Daarna volgt er een warme overdracht naar de school.
De gemeente Westerwolde stelt extra eisen aan locaties waar peuteropvang wordt aangeboden.
Vanaf 1-1-2019 worden deze extra eisen beoordeeld door de GGD toezichthouder en in dit rapport
beschreven.
Bevindingen inspectie peuteropvang eisen gemeente Westerwolde.
Om tot deze beoordeling te komen heeft er een onderzoek op documenten plaatsgevonden, heeft
er op alle peutergroepen een observatie plaatsgevonden en op 01-07-2021 een gesprek met de
locatieverantwoordelijke.
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er aan alle peuteropvang-eisen wordt voldaan.
Conclusie
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de peuteropvang-eisen.
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Peuteropvang
Voorwaarden

Ja

Nee

1. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang wordt aangeboden
beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de
voor het kindercentrum kenmerkende visie op de peuteropvang en de wijze
waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten.
2. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang 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.
3. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang 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 peuteropvang hierop wordt afgestemd.
4. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang 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.
5. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang wordt aangeboden
beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke
wijze, de inrichting van een passende ruimte waarin peuteropvang wordt
verzorgd en de wijze waarop passend materiaal voor peuteropvang beschikbaar
wordt gesteld.
6. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang 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 voornaar vroegschoolse educatie.
7. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang wordt aangeboden
geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende
onderwerpen voor peuteropvang betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en
stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
8. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten peuteropvang en het
feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één
beroepskracht peuteropvang per acht kinderen.
9. De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
10a. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang wordt geboden
draagt er zorg voor dat beroepskrachten peuteropvang in het bezit zijn van:
Een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
OF
10b. Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de
Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de
door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
11. De beroepskracht peuteropvang beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F
(mondelinge taalvaardigheid en lezen) en 2F (schrijfvaardigheid) .
12. De houder van een kindercentrum waar peuteropvang wordt aangeboden,
stelt jaarlijks voor elke locatie peuteropvang een opleidingsplan vast dat in elk
geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit peuteropvang vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2
onder a tot en met e) van de beroepskracht peuteropvang 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.
13. Voor de peuteropvang 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.
14. De peuteropvang aanbieder verzorgt peuteropvang in horizontale vaste
groepen (vanaf 2,5 jaar) met vaste pedagogisch medewerkers.
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15. De peuteropvang aanbieder biedt 2 dagdelen (minimaal 8 uur) peuteropvang
aan per week.

Toelichting toezichthouder
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde peuteropvang

:
:
:
:

Dikkertje Dap
http://www.kinderopvangkiwi.nl
15
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang KiWi
Zaanstraat 47A
9673 CA Winschoten
www.KinderopvangWinschoten.nl
41014838

:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9713GW Groningen
050-3674325

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Overzicht gebruikte bronnen

: M. Jonkman
: Gemeente Westerwolde
: Postbus 14
: 9550 AA Westerwolde
:
:
:
:

10-06-2021
05-07-2021
19-07-2021
19-07-2021

: Interview beroepskracht, pedagogisch beleidsplan,
pedagogisch werkplan, informatiegids, locatiewijzer,
personeelsrooster en presentielijsten, VVE
opleidingsplan, observatie door de ruimte en de
pedagogische praktijk, diploma, 3F certificaat.

7
Inspectierapport peuteropvang gemeente Westerwolde 2021 10-06-2021
KDV Dikkertje Dap

Bijlage: Reactie houder op het rapport
De reactie van de houder heeft betrekking op de inhoud van het inspectierapport.
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