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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. 

 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Deze inspectie heeft plaats gevonden op basis van flexibel inspecteren, dat houdt in dat de vaste 

set is losgelaten. 

In deze inspectie zijn de voorwaarden beoordeeld die betrekking hebben op ''stabiliteit''. 

 

Beschouwing 

De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in 

het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Op 1 november 2022 heeft er een onaangekondigd bezoek plaats gevonden bij Peuteropvang 

Wirrewar. 

Peutergroep Wirrewar is gehuisvest in basisschool De Wijngaard en biedt plaats aan maximaal 16 

peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang beschikt over een eigen groepsruimte en 

buitenspeelruimte.  

 

Inspectiegeschiedenis: 

18-08-2020: onderzoek voor registratie 

12-11-2020; onderzoek na registratie 

11-05-2021: jaarlijks onderzoek; ten aanzien van het vier-ogen-principe is een tekortkoming 

geconstateerd, er is een herstelaanbod aangeboden en de tekortkoming is hersteld. 

 

Bevindingen: 

Bij het jaarlijks onderzoek van 1 november wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder stabiliteit op de volgende 

onderwerpen: 

• pedagogisch beleid;  

• pedagogische praktijk; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

Peuteropvang Wirrewar beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Er wordt conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Citaten uit het pedagogisch beleid zijn cursief gedrukt. 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van: 

-de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

''De peuteropvang is een kleinschalige opvang waar de kinderen met hun leeftijdsgenoten in een 

groep zitten. De peuteropvang is voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wirrewar heeft één 

stamgroep waar de kinderen worden begeleid, ondersteund en gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

De stamgroep wordt geleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. Met twee pedagogisch 

medewerkers kunnen we maximaal 16 peuters begeleiden op de peuteropvang. Hiermee is het 

georganiseerd volgens de beroepskracht-kind ratio.''   

-de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen.   

''De mentor plant met ouders een wenmoment voor de peuter die zal starten. De peuter kan 

wennen aan de nieuwe omgeving, de andere kinderen en kennismaken met de pedagogisch 

medewerkers. Afhankelijk van de behoefte van het kind en de inschatting van de ouders wordt er 

bepaald hoe lang en hoe vaak de peuter nodig heeft om te wennen.''   

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (1 november) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2022) 



 

 

5 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-11-2022 

Peuteropvang Wirrewar te Doetinchem 

 

 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• personenregister kinderopvang; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn 

gekoppeld aan peuteropvang Wirrewar. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen. 

De bezetting is op dinsdag en donderdag 16 peuters en 3 beroepskrachten, hiermee wordt voldaan 

aan de beroepskracht kindratio. 

Van de 3 beroepskrachten is 1 beroepskracht boventallig aan het werk. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Peuteropvang Wirrewar heeft 1 stamgroep, er zijn vaste beroepskrachten werkzaam op 

peuteropvang Wirrewar. 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. 

 

Citaat uit het pedagogisch beleid: 

''Iedere peuter krijgt een mentor toegewezen. De mentor is direct betrokken bij de opvang en 

ontwikkeling van het kind en daarom één van de pedagogisch medewerkers van de groep. De 

mentor volgt het kind, stelt doelen en ondersteunt bij bijzonderheden in de ontwikkeling. De 

ouders worden tijdens het intakegesprek op de hoogte gesteld wie de mentor van het kind is. 

Ouders kennen hun kinderen het best en daarom vragen wij ouders hoe wij af kunnen stemmen 

aan de wensen en behoeften van ieder kind. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de 

ouders van het kind met betrekking tot het welbevinden van het kind. De mentor voert gesprekken 

met ouders, tenminste één keer per jaar, waar onder andere het welbevinden en de ontwikkeling 

van het kind besproken wordt. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een 

mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden worden gevolgd en 

tijdig gesignaleerd. De mentor kan tevens contactpersoon zijn voor andere (zorg)professionals, 

mits ouders daar mee instemmen.''   
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (1 november) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht 

in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

De stamgroep beschikt over beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per aanwezig kind. 

De ruimte is 60m², geschikt voor 17 kinderen en er verblijven maximaal 16 kinderen in de ruimte, 

hiermee wordt voldaan aan de vierkante meters. 

De buitenruimte is aangrenzend en beschikt over ten minste 3m² buitenspeelruimte per aanwezig 

kind.  

Er wordt aangegeven ''De buitenruimte is ongeveer 200 m2''. 

Hiermee wordt voldaan aan de vierkante meters. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (1 november) 

• Aanlevering van de vierkante meters per mail 
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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) 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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 de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 : Peuteropvang Wirrewar 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Reformatorische Peuteropvang Wirrewar 

Adres houder : Grevengoedlaan 109 

Postcode en plaats : 7009 DZ Doetinchem 

KvK nummer : 78271118 

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 :  Mevr. C. Stijnman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Doetinchem 

Adres : Postbus 9020 

Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 

 



 

 

11 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-11-2022 

Peuteropvang Wirrewar te Doetinchem 

 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-11-2022 

Zienswijze houder : 16-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 16-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Als houder van Peuteropvang Wirrewar willen we de GGD bedanken voor het conceptrapport.  

We hebben het met plezier gelezen, fijn dat we voldoen aan alle eisen. We zijn blij met het reilen 

en zeilen binnen de peuteropvang en de medewerkers.  

  

Met vriendelijke groet, Mylène Wiltink (bestuurslid peuteropvang Wirrewar) 

 

 

 

 

 

 

 


