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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het bet reft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens een eerder, jaarlijkse,
inspectieonderzoek (24-09-2019) niet voldeden.
Op verzoek van de gemeente Den Haag (Last onder dwangsom d.d. 06 -03-2020 OCW.2020.718)
heeft toezichthouder op 30-11-2020 een nader onderzoek uitgevoerd.
Het betreft een bezoek aan de locatie.

Het betreft de volgende voorwaarden:

ve certificaten

3F taaleis ve beroepskrachten

ve-beroepskracht-kindratio

Beschouwing
Voorschool De Mussen (KDV) is onderdeel van kinderopvang-organisatie Clubhuis de Mussen. Deze
peuteropvang staat geregistreerd met 32 kindplaatsen. Per dagdeel zijn maximaal twee groepen
tegelijk aanwezig in twee groepsruimtes. Per groep wordt opvang geboden aan maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Op deze voorschool wordt gewerkt met ve -programma
'Speelplezier'.
De voorschool bevindt zich in buurtcentrum 'de Mussen' in de Haagse Schilderswijk. In het
buurtcentrum is ook een buitenschoolse o pvang van deze houder gevestigd. De voorschool werkt
samen met RKBS De Triangel om de kinderen een doorlopende leerlijn te bieden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden beoordeeld waarop tijdens een e erder
inspectieonderzoek een overtreding werd geconstateerd.
Er wordt inmiddels voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
Inleiding
Om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat wordt voorkomen dat
kinderen met een (taal)achterstand beginnen aan de basisschool wordt voorschoolse educatie
ingezet. Voorschoolse educatie is op basis van een educatief dag- en activiteitenprogramma. De
ontwikkeling van de kinderen wordt nauwgezet gevolgd en gestimuleerd.
Er is extra veel aandacht voor de taal-, sociaal-emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling.
De kinderen tekenen, maken werkjes, zingen, luisteren naar verhalen en praten hierover met
elkaar. Zij leren spelenderwijs.
Het CJG (voorheen consultatiebureau) bepaalt welke kinderen vanaf 2,5 jaar in aanmerking komen
voor een (deels) gesubsidieerde plaats op een ve locatie.
Goede voorschoolse educatie maakt dat kinderen met een achterstand optimaal wo rden
gestimuleerd én een goede start op de basisschool maken.
De eisen die worden gesteld aan locaties waar voorschoolse educatie wordt gegeven zijn
vastgelegd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Beoordeling door toezichthouder
Tijdens dit nader onderzoek zijn alleen de voorwaarden getoetst met betrekking tot de (taal-)eisen
aan ve-beroepskrachten, aangezien hierop tijdens het jaarlijkse inspectiebezoek een overtreding is
geconstateerd.
Toezichthouder heeft de beoordeling gebaseerd op het personeelsrooster voor de dagen 26, 27 en
30 november 2020. Alle toen werkzame (inval-)beroepskrachten zijn beoordeeld en voldoen aan de
wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Op de beoordeelde dagen waren op beide groepen dagelijks 2 ve -beroepskrachten werkzaam met
maximaal 16 kinderen per groep. Hiermee wordt ook voldaan aan de ve -beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen






Interview (gesproken met aanwezige beroepskrachten)
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Presentielijsten
Personeelsrooster
Certificaten voorschoolse educatie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor 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 het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschool se
educatie )
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Voorschool de Mussen

Website

: http://www.demussen.nl

Aantal kindplaatsen

: 32

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 e r in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Clubhuis De Mussen

Adres houder

: Hoefkade 602

Postcode en plaats

: 2526 CM 's-Gravenhage

KvK nummer

: 41149577

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Haaglanden

Adres

: Postbus 16130

Postcode en plaats

: 2500 BC 's-Gravenhage

Telefoonnummer

: 070-3537224

Onderzoek uitgevoerd door

: I. Veltman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: 's-Gravenhage

Adres

: Postbus 12652

Postcode en plaats

: 2500 DP 'S-GRAVENHAGE
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Planning
Datum inspectie

: 30-11-2020

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 01-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 01-12-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 01-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 22-12-2020
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