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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Op verzoek van de gemeente Zoetermeer heeft toezichthouder op 25-6-15 een nader onderzoek 
uitgevoerd.
Het betreft een bezoek aan de locatie.
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie 
niet werd voldaan opnieuw beoordeeld.

Beschouwing
Toezichthouder heeft tijdens het onderzoek in januari 2015 op de volgende items overtredingen 
geconstateerd:

- Domein pedagogisch klimaat, inspectie item pedagogische praktijk
- domein accommodatie en inrichting,inspectie item binnenruimte.

Tijdens het nader onderzoek op 25-6-2015 is geconstateerd dat de houder de overtredingen heeft 
beëindigd.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Tijdens dit nader onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 
2014). Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend 
en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.

Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten.

Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne 
Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005).
Deze basisdoelen zijn:
- het waarborgen van emotionele veiligheid, - het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie, - het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot 
ontwikkeling van sociale competentie en - socialisatie; het overdragen van waarden en normen.

De observatie vond plaats op 25-6-2015. Gezien zijn momenten van vrij (buiten)spel, 
verzorgingsmomenten en het eet- en drinkmoment.

Basisdoel Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie. 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt.
Observatie:
De beroepskrachten zetten de kinderstoelen in een kring en zetten de (jongste) kinderen in de 
kinderstoelen, de oudere kinderen zitten aan tafel. Er gaat een beroepskracht in de kring zitten en 
zingt liedjes met de kinderen, een andere beroepskracht doet de kinderen een slabber om. De 
derde beroepskracht bereidt de lunch voor in de keuken.
De meeste kinderen zingen mee en de andere (kleinere) kinderen kijken en uisteren geïnteresseerd 
naar de andere kinderen en/of beroepskracht.
Er is bewust gekozen om de kinderen in een grote kring te laten eten. Alle kinderen worden 
betrokken bij de activiteit en zijn onderdeel van de groep, maar er is ook ruimte voor een 
gesprekje tussen een kind en een beroepskracht doordat de beroepskrachten verdeeld zitten in de 
kring. Zo vindt er bijvoorbeeld een gesprekje plaats tussen een beroepskracht en een jongen van 3 
jaar oud. Hij en nog een ander kind zitten samen aan een klein tafeltje in de kring en mogen zelf 
hun boterham smeren. Tevens is er ruimte voor een beroepskracht om een kind de fles te kunnen 
geven.
Het eetmoment is een gezamenlijke activiteit waarbij alle kinderen worden betrokken.

Conclusie:
De pedagogische praktijk wordt als voldoende beoordeeld.

  

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen
 Observaties
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Op het kindercentrum is 1 stamgroep en verschillende speelruimtes.
Op de groepsruimte zijn verschillende speelhoeken gecreëerd. Er is een bouwhoek, leeshoek, 
poppenhoek en een autokleed. De hoeken hebben ieder een eigen kleedje en speelgoed. Op de 
eerste verdieping is ook ruimte om te spelen. Voor de baby's is er daar een grondbox en voor de 
andere kinderen is er een speelkamer waar oa een zandtafel en blokken staan.

Gebruikte bronnen:
 Observaties
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Le Petit
Website : http://www.kinderdagverblijf-lepetit.nl
Aantal kindplaatsen : 15
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Le Petit
Adres houder : Da Costastraat 44
Postcode en plaats : 2712EW ZOETERMEER
KvK nummer : 55095445

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Haaglanden
Adres : Postbus 16130
Postcode en plaats : 2500BC 'S-GRAVENHAGE
Telefoonnummer : 070-3537224
Onderzoek uitgevoerd door : M.H.B. van Dijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Zoetermeer
Adres : Postbus 15
Postcode en plaats : 2700AA ZOETERMEER

Planning
Datum inspectie : 25-06-2015
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 25-06-2015
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 25-06-2015

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 25-06-2015

Openbaar maken inspectierapport : 16-07-2015


