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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
De al bestaande peuterspeelzaal 't Lutje Grut zal verhuizen naar een ander adres. Tijdens deze 
inspectie zijn de voorwaarden die vóór aanvang van de registratie op het nieuwe adres getoetst 
kunnen worden beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Op 14 juli 2016 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden bij peuterspeelzaal 't Lutje 
Grut in verband met een verhuizing van de peuterspeelzaal naar de overkant van de straat. 
Peuterspeelzaal 't Lutje Grut verhuist van de Biewemastraat 33 naar de Burgemeester 
Geerlingstraat 2 te Usquert. Hier is een ruimte beschikbaar naast openbare basisschool Usquert. 
  
Op basis van de verzamelde gegevens is er geen bezwaar om peuterspeelzaal 't Lutje Grut te laten 
starten met de exploitatie op het nieuwe adres aan de Burgemeester Geerlingstraat 2 te Usquert, 
mits de nog te nemen acties voortkomend uit de risico inventarisatie vóór aanvang van de opvang 
zijn uitgevoerd. 
  
Nog niet alle items konden worden beoordeeld omdat de houder nog niet met de exploitatie is 
aangevangen. 
In een eerstvolgend onderzoek zullen deze items worden beoordeeld. Tevens zal dan de verklaring 
omtrent het gedrag van de houder worden beoordeeld. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
 
Op basis van de verzamelde gegevens is er geen bezwaar om peuterspeelzaal 't Lutje Grut op te 
nemen in het landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen met 15 kindplaatsen. 
 

 



 

4 van 12 
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal onderzoek voor registratie 14-07-2016 
't Lutje Grut te Usquert 

 

Observaties en bevindingen 

 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Peuterspeelzaalwerk in de zin van 
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet 
 
Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal zal verzorging en opvoeding worden geboden en zal 
een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 
  
Peuterspeelzaal 't Lutje Grut zal uitsluitend bestemd zijn voor kinderen in de leeftijd van twee jaar 
tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Peuterspeelzaalwerk en naleving wet- en regelgeving 
 
Er loopt handhaving op één vestiging van de houder. Er is echter gebleken dat de houder 
maatregelen treft om recidive van geconstateerde tekortkomingen in zijn vestigingen te 
voorkomen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal onderzoek voor registratie 14-07-2016 
't Lutje Grut te Usquert 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna 
volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze binnen 
peuterspeelzaal 't Lutje Grut wordt beschreven. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 2013 (bijgewerkt in 2016)) 
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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 
 
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie in verband met de verhuizing van peuterspeelzaal 't Lutje Grut ouder dan twee 
maanden. Deze zal opnieuw worden aangevraagd. 
  
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 2.6 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten werkzaam bij peuterspeelzaal 't Lutje Grut beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 7 juli 2016. 
Er dienen nog verscheidene acties te worden uitgevoerd. Deze acties zullen vóór aanvang van de 
opvang moeten worden uitgevoerd. 
  
De risico inventarisatie veiligheid en gezondheid dient vóór aanvang van de opvang nogmaals te 
worden nagelopen. Hierbij dient tevens het speellokaal te worden meegenomen. 
  
Bij de eerstvolgende inspectie na registratie zal de risico inventarisatie volledig worden beoordeeld. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 

  
Observaties (van de nieuwe groepsruimte, de hal, het speellokaal, de toiletjes en de 
buitenspeelruimte) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (07-07-2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (07-07-2016) 
  Actieplan veiligheid (verzonden op 20-07-2016) 
  Actieplan gezondheid (verzonden op 20-07-2016) 
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Ruimte en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Binnenruimte 
 
De peuterspeelzaal verhuist naar de overkant van de straat. Hier is een ruimte beschikbaar 
naast openbare basisschool Usquert. De groepsruimte heeft een oppervlakte van 42 m². Het 
halletje van 13,25 m² wordt bij de groepsruimte getrokken en wordt tevens ingericht als 
speelruimte. In totaal is er 55 m² beschikbaar. 
  
Er is voldoende bruto oppervlakte beschikbaar voor de opvang van 15 kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De peuterspeelzaal maakt gebruik van het achterste gedeelte van het schoolplein. Dit schoolplein is 
aangrenzend en wordt gedeeld met de kleuters. Er is voldoende ruimte beschikbaar. 
  
Om voldoende overzicht te kunnen houden zal er nog een afscherming worden gemaakt zodat 
kinderen niet naar het voorste gedeelte van het plein kunnen gaan of aan de zijkanten kunnen 
ontsnappen. 
Tot dit is gerealiseerd zal er eerst nog gebruik worden gemaakt van de oude buitenspeelruimte aan 
de overkant van de straat. De route naar deze buitenspeelruimte zal meegenomen moeten worden 
in de risico inventarisatie veiligheid. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Observaties (van de nieuwe groepsruimte, de hal, het speellokaal, de toiletjes en de 
buitenspeelruimte) 

  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet 

Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 
(art 2.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het verblijf in de peuterspeelzaal is uitsluitend bestemd voor kinderen in de leeftijd van twee jaar 
tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. 
(art 2.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Peuterspeelzaalwerk en naleving wet- en regelgeving 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende 
visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 2.6 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 2.6 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan 
twee maanden. 
(art 2.6 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een peuterspeelzaal, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Ruimte en inrichting 

Binnenruimte 

Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

Buitenspeelruimte 

Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peuterspeelzaal. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 



 

11 van 12 
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal onderzoek voor registratie 14-07-2016 
't Lutje Grut te Usquert 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Lutje Grut 
Website : http://www.peuterspeelzaleneemsmond.nl 
Aantal kindplaatsen : 15 
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 : 14-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 16-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


