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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld, 
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij 
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij deze jaarlijkse inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kindercentrum 
Peuteropvang Buurse is gehuisvest in een lokaal van basisschool Buurse aan de Noor 101 te 
Haaksbergen. 
 
In het kindercentrum worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar opgevangen. De 
peuteropvang is momenteel op de dinsdagmorgen geopend van 08.30-11.30 uur en op 
vrijdagmorgen van 08.30- 14.00 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis 
15-10-2015 onderzoek voor registratie in verband met de overname van een bestaande 
peuteropvang. 
02-02-2016 onderzoek na registratie. De houder voldeed na overleg en overreding aan de 
getoetste voorwaarden. 
21-07-2016 incidenteel onderzoek. Het aantal kindplaatsen werd uitgebreid van 8 naar 16. 
30-06-2017 jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
19-01-2018 jaarlijks onderzoek. Na het toepassen van overleg en overreding wordt aan de 
getoetste voorwaarden voldaan. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens deze inspectie is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang 
handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan 
specifiek. 
 
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
Deze peuteropvang is op twee ochtenden in de week geopend. Beide dagen is de houder als 
beroepskracht werkzaam op de groep. 
 
Conclusie: aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Onderdeel van de inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Beoordeeld wordt of 
aan de voorwaarden voor verantwoorde  kinderopvang wordt voldaan.  
Na een beschrijving van het opvoedingsdoel volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie. 
 
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 
 
Structuur en flexibiliteit 
Observatie  
Er is een dagschema met dagelijkse routine en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast aan de kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 
onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
De volgorde van het dagprogramma staat afgebeeld op zogenaamde dagritmekaarten (brengen, 
spelen, opruimen, fruit eten..). Tijdens de kringactiviteit wordt de dag aan de hand van deze 
afbeeldingen met de kinderen doorgenomen. Op de dag van inspectie wordt het 
programma aangepast omdat  er een koffieochtend met ouders was georganiseerd. De 
verschillende activiteiten worden door de beroepskracht met een ritueel ingeleid. De beroepskracht 
vraagt de kinderen de handen in de lucht te steken en een boog te maken. Als ze de aandacht van 
de kinderen heeft geeft zij aan wat er vervolgens gaat gebeuren zoals bijvoorbeeld opruimen of 
allemaal in de rij gaan staan om de handen te wassen. 
 
Persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen 
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
Observatie 
De beroepskracht vertelt de kinderen dat ze fruit gaan eten maar dat er eerst opgeruimd moet 
worden. Zij vraagt aan elk kind waar het heeft gespeeld (in welke activiteitenhoek). Zij vraagt dan 
het kind om daar op te ruimen. Jonge kinderen worden begeleid. De beroepskracht neemt een kind 
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aan de hand en gaat samen met het kind de spullen op de juiste plek leggen. De toon die de 
beroepskracht hierbij gebruikt is vriendelijk en vragend: "Zie je die pop daar? Zou jij die voor mij 
naar bed willen brengen?" 
Als de beroepskracht in een speelhoek kijkt of alles opgeruimd is krijgen de kinderen 
een compliment omdat het "zo netjes" is. 
   
Sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te 
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
 
Samen spelen samen leren 
Observatie 
De ruimte is ingedeeld in activiteitenhoeken. Kinderen met dezelfde interesse ontmoeten elkaar in 
de activiteitenhoeken. Ook het opruimen doen ze samen. Aan tafel worden met de hele groep 
liedjes gezongen die gepaard gaan met gebaren. Kinderen kijken naar elkaar en doen elkaar na. 
De beroepskracht zet vervolgens een schaal met stukjes fruit op tafel. Een kind pakt een stukje 
fruit van de schaal en geeft vervolgens de schaal door aan het volgende kind. Als een kind vraagt 
of het nog een stukje appel mag zegt de beroepskracht dat hij even op zijn beurt moet wachten. 
 
Overdracht normen en waarden 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 
Oefenen in gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
Observatie 
Tijdens de observatie zijn hier meerdere voorbeelden van gezien zoals het samen opruimen. Het 
aanleren van tafelmanieren: niet met volle mond praten, op je beurt wachten, één stukje fruit 
pakken, geen rare geluiden maken aan tafel. 
 
 
Conclusie: de voorwaarden behorende bij verantwoorde dagopvang worden voldoende 
gewaarborgd. 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De registraties in het Personen Register Kinderopvang en koppelingen van de personen die op basis 
van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens opvanguren 
werkzaam zijn op deze locatie, zijn beoordeeld. 
 
Conclusie: de houder en de personen die op deze locatie worden ingezet, zijn geregistreerd en 
gekoppeld in het PRK. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De diploma's van de houder en de vaste beroepksracht zijn reeds bij de vorige jaarlijkse inspectie 
beoordeeld en akkoord bevonden. 
In het interview geeft de houder aan dat zij binnenkort in het kader van een opleiding tijdelijk een 
vervanger heeft. Van deze vervanger is het diploma beoordeeld en akkoord bevonden. 
 
Conclusie: de beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 
meest recent aangevangen cao Kinderopvang en Sociaal Werk. 
 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Peuteropvang Buurse is op dinsdag- en vrijdagmorgen geopend. Op dinsdag worden maximaal 8 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar opgevangen die begeleid worden door een beroepskracht (de 
houder) en een vrijwilligster. Op vrijdagmorgen worden 16 kinderen opgevangen. De 
vrijdagmorgengroep wordt begeleid door twee beroepskrachten waaronder de houder. 
 
Conclusie: aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Peuteropvang Buurse heeft één groep voor opvang van maximaal 16 kinderen. 
 
Conclusie: aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Mevrouw B. Onland, houder) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit domein is alleen de voorwaarde met betrekking tot de kinder EHBO beoordeeld. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
 
Conclusie: aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 EHBO certificaten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
   a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
   b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
   c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
   d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
   e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
   - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang Buurse 
Website : http://www.peuteropvangbuurse.nl/ 
Vestigingsnummer KvK : 000033101574 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Bertine Johanna Ali Onland Lohuis 
KvK nummer : 64261662 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Christiane Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haaksbergen 
Adres : Postbus 102 
Postcode en plaats : 7480AC HAAKSBERGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 17-01-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-02-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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