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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
In dit nader onderzoek is de voorwaarde beoordeeld waaraan niet werd voldaan tijdens het vorig 
jaarlijks onderzoek. 
 

 
Beschouwing 
Peuterspeelzaal Lutje Potje is gevestigd in Roodeschool en valt onder de Stichting Peuterspeelzalen 
Gemeente Eemsmond (SPGE). 
De peuterspeelzaal biedt opvang aan maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 - 4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 27 mei 2016. Toen werd er een 
tekortkoming geconstateerd in het domein 'personeel en groepen'; één verklaring omtrent het 
gedrag van een vrijwilliger was ouder dan twee jaar.  
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op verzoek van de gemeente Eemsmond heeft er op 5 oktober 2016 een nader onderzoek 
plaatsgevonden op de voorwaarde waaraan niet werd voldaan tijdens het vorig jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek waren er geen tekortkomingen meer. Hiermee wordt voldaan aan de 
getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
  
  
  

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

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens het vorige inspectiebezoek is geconstateerd dat één verklaring omtrent het gedrag van een 
vrijwilliger ouder was dan twee jaar.  
  
De aanvraag van een nieuwe verklaring omtrent het gedrag viel voor de betreffende vrijwilliger 
samen met het besluit te stoppen met het vrijwilligerswerk. Daarom is er voor deze vrijwilliger 
geen nieuwe verklaring omtrent het gedrag meer aangevraagd. 
  
Alle beroepskrachten en vrijwilligers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (telefonisch met de aanwezige beroepskracht) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
 Zienswijze houder 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Lutje Potje 
Website : http://www.peuterspeelzaleneemsmond.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond 
Adres houder : Maarweg 6 
Postcode en plaats : 9981KZ UITHUIZEN 
Website : www.peuterspeelzaleneemsmond.nl 
KvK nummer : 02085992 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. van der  Wal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eemsmond 
Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 9980AA UITHUIZEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-11-2016 
 
 

 


