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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht
genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit nader onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) Bommel de Beer is gevestigd aan de Goorsestraat 2 te Hengevelde. De
houder heeft op deze locatie ook een buitenschoolse opvang gevestigd (BSO Het Berenbos).
Volgens het Landelijk Register Kinderopvang heeft deze locatie 39 kindplaatsen.
Het kinderdagverblijf (KDV) heeft op dit moment drie groepen: Knorretje, Tijgertje en Igoor. In de
groepen Knorretje en Tijgertje worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen.
De peutergroep Igoor vangt kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op. In de peutergroep biedt de
houder voor- en vroegschoolse educatie aan.
Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:00 uur.
De peutergroep is geopend van 8:30 tot 13.00 uur.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:






Op 12 juni 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is niet
aan alle voorwaarden voldaan. Het betreft voorwaarden horende bij het inspectie-item
'pedagogisch beleid'.
Op 30 oktober 2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is aan
de getoetste voorwaarden voldaan.
Op 1 oktober 2019 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Na een herstelaanbod wordt
er voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Op 19 augustus 2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is
niet aan alle voorwaarden voldaan. Het betreffen de voorwaarden horende bij de inspectieitems 'voorschoolse educatie' en 'verklaring omtrent gedrag en personenregister kinderopvang'

Bevindingen op hoofdlijnen
De houder heeft ten tijde van het nader onderzoek aan d e getoetste voorwaarde voldaan. Dit
betreft de voorwaarde horende bij het inspectie-item 'voorschoolse educatie'.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 19 augustus 2020 is geconstateerd dat aan één voorwaarde ten
aanzien van 'voorschoolse educatie' niet is voldaan. In dit nader onderzoek wordt in opdracht van
de gemeente Hof van Twente deze voorwaarde opnieuw beoordeeld.
Voorschoolse educatie
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 19 augustus 2020 is geconstateerd dat in het 'VVE
opleidingsplan 2020/2021' niet naar voren komt op welke wijze, op alle a t/m e punten,
onderstaande kennis en vaardigheden van de beroepskracht VE worden onderhouden.
a. het werken met programma's voor- en vroegschoolse educatie;
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van h et aanbod van ve;
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
e. de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind
van voor- naar vroegschoolse educatie.
De houder heeft naar aanleiding hiervan het VE opleidingsplan aangepast en toegezonden naar de
toezichthouder. Tijdens een telefonisch gesprek op vrijdag 22 januari 2021 is geconcludeerd dat de
toezichthouder niet over het juiste document beschikt. Het juiste document is naderhand alsnog
naar de toezichthouder toegestuurd.
In het opleidingsplan, VVE opleidingsplan 2020 - 2021 (3), kan herleid worden op welke wijze de
kennis en vaardigheden van de beroepskracht VE gecoacht en getraind worden. Dit opleidingsplan
voldoet aan de gestelde voorwaarde. Tijdens een telefonisch gesprek met de houder op 2 februari
2021 heeft de houder aangegeven in het eerstvolgende opleidingsplan ook de kennis en
vaardigheden m.b.t. de punten d en e concreet te beschrijven. In het huidige plan heeft de houder
ervoor gekozen hier nu geen aandacht aan te besteden. Tevens heeft de houder aangegeven in het
opleidingsplan op te gaan nemen wanneer het plan geëvalueerd wordt.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake 'voorschoolse e ducatie'.
Gebruikte bronnen


Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE opleidingsplan 2020 - 2021 (3))
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de bero epskracht voorschoolse educatie 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.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Bommel de Beer

Website

: http://www.bommeldebeer.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000041389573

Aantal kindplaatsen

: 39

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

: Sandra Berendina Maria Veehof Vaanhold

KvK nummer

: 73340278

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: F. Sikkema - Fornier

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Hof van Twente

Adres

: Postbus 54

Postcode en plaats

: 7470 AB GOOR

Planning
Datum inspectie

: 11-01-2021
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Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 04-02-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 05-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 05-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 25-02-2021
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