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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.
Op 12 mei 2022 is er in opdracht van de gemeente Harderwijk een nader onderzoek uitgevoerd bij
KDV Mozaïek van kinderopvangorganisatie Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van het niet
voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorschriften wat geconstateerd is bij het onderzoek na
registratie van d.d. 17-02-2022.
In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere
inspectie-items.

Beschouwing
De locatie bevindt zich in de wijk Stadsdennen van Harderwijk. De locatie bevindt zich in de
Islamitische basisschool Al Islaah. Er worden op deze locatie alleen kinderen opgevangen met een
indicatie voor voorschoolse educatie. Deze locatie is in januari 2022 in exploitatie gegaan.
Houder
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is houder van 17 voorzieningen in de gemeente
Harderwijk waarvan 15 Kinderdagverblijven (KDV) en 2 locaties Buitenschoolse opvang (BSO).
Inspectiegeschiedenis
Onderzoek voor registratie
2-11-2021; Het onderzoek voor registratie heeft geresulteerd in een positief advies tot opname in
het landelijk register kinderopvang.
Onderzoek na registratie
17-2-2022; Er wordt niet voldaan aan alle onderzochte voorschriften.
Voortgang
Naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek van 17 februari 2022
Over de kwaliteitsvoorschriften waar niet aan werd voldaan bij het jaarlijks onderzoek na van
17-02-2022 heeft de gemeente Harderwijk herstelafspraken gemaakt met de houder in de vorm
van een waarschuwing.
Voor dit nader onderzoek zijn documenten opgevraagd en heeft een korte inspectie op de locatie
plaatsgevonden.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Bij dit nader onderzoek is geconstateerd dat de houder herstel heeft doorgevoerd. Er wordt
voldaan aan de getoetste voorschriften.
Verdere toelichting is te lezen in onderstaand inspectierapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Bij dit nader onderzoek worden kwaliteitsvoorschriften getoetst die bij het onderzoek na registratie
van 17 februari 2022 niet voldeden.
Het gaat bij dit domein om de volgende kwaliteitsvoorschriften:
•
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.
•
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie
per acht kinderen.
•
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
•
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de
kwaliteit van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per
jaar, dat jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1
januari van het betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen
met tien uur. Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar
oud zijn en behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair
onderwijs.
Hieronder volgen de bevindingen en beoordeling van de hierboven beschreven
kwaliteitsvoorschrift.
Voorschoolse educatie
De houder heeft het personeelsrooster aangeleverd op verzoek. In verband met de
handhavingstermijn is alleen week 19 meegenomen in de beoordeling.
3F taalniveau
In week 19 zijn 3 beroepskrachten ingezet. Van deze beroepskrachten is van allen een bewijs
overlegd waarmee aangetoond is dat deze drie beroepskrachten ten minste niveau 3F beheersen
op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De beroepskracht waarvan bij het onderzoek na registratie niet aangetoond kon worden ten minste
niveau 3F te beheersen, is bij deze inspectie langere tijd afwezig. De houder heeft aangegeven
deze persoon pas in te zetten als er een volledig 3F-certificaat is behaald. Deze beroepskracht is
derhalve verder niet meegenomen in dit nader onderzoek.
Doordat de beroepskrachten nu voldoen aan de taaleisen, voldoet ook de inzet van het aantal
beroepskrachten op het feitelijk aantal aanwezige kinderen.

5 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-05-2022
KDV Mozaïek te Harderwijk

Omvang aanbod voorschoolse educatie
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan "spelend wijs" aangepast.
Met betrekking tot de uren van deze locatie staat het volgende beschreven:
•
2,5 jaar-3,5 jaar, 4 ochtenddagdelen van 3,75 uur, is 600 uur
•
3,5 jaar-4 jaar, 5 ochtenddagdelen van 3,75 uur, is 375 uur
In totaal is dit 975 uur.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorschriften.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder heeft het aangepaste scholingsplan 2022 toegestuurd. In het scholingsplan 2022 staat
het volgende vastgelegd:
Aantal VVE-ers per leeftijdscategorie per locatie per
1-1-2022
stamgroep
Benjamin
Dolfijntje
Kuukeluusje 1
Stampertjes
Olleke Bolleke
Pippeloentje
Robbedoes
Rommelpotje
Tamboerijntje
Woelige Hoekje
Kakelbont
Doerak
Twinkel
Tovertuin
Mozaïek
Kuukeluusje 2
Vlindertje

2-2,5
jaar
3
4
1
0
0
3
1
2
2
1
1
5
6
2
1
0
0
32

2,5-4
jaar
7
9
3
12
8
7
8
12
8
9
7
2
6
8
0
0
0
106

totaal
10
13
4
12
8
10
9
14
10
10
8
7
12
10
1
0
0
138

In het rapport voor het jaarlijks onderzoek staat beschreven dat het aantal uren dat de
pedagogisch coach (intern begeleider) tot de beschikking heeft is voldoende voor de gehele
organisatie voor het aantal doelgroepkinderen vastgesteld op 1-1-2022.
Conclusie
De houder heeft met dit overzicht vastgesteld hoeveel kinderen per locatie op 1-1-2022
voorschoolse educatie. Er wordt nu voldaan aan het voorschrift.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie)
Observatie(s)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Personeelsrooster (week 19)
Scholingsplan 2022, aangeleverd op 16-5-2022
Pedagogisch werkplan MozaÏek, aangeleverd op 16-5-2022
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Veiligheid en gezondheid
Bij dit nader onderzoek worden kwaliteitsvoorschriften getoetst die bij het onderzoek na registratie
van 17 februari 2022 niet voldeden.
Het gaat bij dit domein om het volgende kwaliteitsvoorschrift:
•
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste
hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde
nadere regels.
Hieronder volgen de bevindingen en beoordeling van de hierboven beschreven
kwaliteitsvoorschrift.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft het personeelsrooster aangeleverd. Er wordt gewerkt met vaste beroepskrachten
op vaste dagen. In week 19 zijn er in totaal drie beroepskrachten aanwezig/ingeroosterd.
Twee van deze beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat.
Uit de roosters blijkt dat er gedurende de opvang er te allen tijde ten minste een beroepskracht is
die gekwalificeerd is voor EHBO conform de Regeling Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie)
Observatie(s)
EHBO certifica(a)t(en)
Personeelsrooster (week 19)
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Accommodatie
Bij dit nader onderzoek worden kwaliteitsvoorschriften getoetst die bij het jaarlijks onderzoek van
17 februari 2022 niet voldeden.
Het gaat bij dit domein om het volgende kwaliteitsvoorschrift:
•
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee
jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de
buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval
aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.
Hieronder volgen de bevindingen en beoordeling van de hierboven beschreven
kwaliteitsvoorschrift.
Eisen aan ruimtes
Op 12 mei 2022 is de locatie bezocht. Tijdens dit bezoek is gezien dat een groot deel van het plein
opnieuw is betegeld. Een gedeelte wordt ter plekke bewerkt met een drilplaat.
Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat er nu buiten wordt gespeeld. De zandbak wordt
altijd gebruikt en een betegeld stuk, wat wordt afgezet door pionnen. Het gehele buitenterrein is
omheind met een hoog hek.
De beroepskracht heeft aangegeven dat er na de zomervakantie nog buitenspeeltoestellen worden
geplaatst. Er is een schuur met spelmateriaal, waarin onder andere rijdend materiaal.
Conclusie
Er wordt voldaan aan het kwaliteitsvoorschrift.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie)
Observatie(s)
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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 )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat
jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het
betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur.
Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en
behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid
1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV Mozaïek

Website

: http://www.skh-harderwijk.nl

Aantal kindplaatsen

: 12

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 Kinderspeelzalen Harderwijk

Adres houder

: Postbus 1132

Postcode en plaats

: 3840 BC Harderwijk

KvK nummer

: 41035117

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. T. Dudok van Heel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Harderwijk

Adres

: Postbus 149

Postcode en plaats

: 3840 AC HARDERWIJK
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Planning
Datum inspectie

: 12-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 17-05-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-05-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-05-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 20-05-2022
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