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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek na registratie. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn. 
  

 
Beschouwing 

Peuterspeelzaal 't Lutje Grut is gevestigd in Usquert en valt onder de Stichting Peuterspeelzalen 

Gemeente Eemsmond. De peuterspeelzaal biedt opvang aan maximaal 15 peuters van 2 - 4 jaar. 
  

Inspectiegeschiedenis: 
Op 14 juli 2016 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden in verband met een 

verhuizing van de peuterspeelzaal naar de overkant van de straat. 

Peuterspeelzaal 't Lutje Grut ging verhuizen van de Biewemastraat 33 naar de Burgemeester 
Geerlingstraat 2 te Usquert. 

Op basis van de verzamelde gegevens was er geen bezwaar om peuterspeelzaal 't Lutje Grut te 
laten starten met de exploitatie op het nieuwe adres mits de nog te nemen acties voortkomend uit 

de risico inventarisatie vóór aanvang van de opvang waren uitgevoerd. Tevens moest de houder 
een nieuwe verklaring omtrent het gedrag overleggen omdat deze bij het indienen van de 

aanvraag voor verhuizing ouder was dan twee maanden. 

 
Bevindingen huidige inspectie: 

Op 9 maart 2017 heeft een onderzoek na registratie van de peuterspeelzaal op het nieuwe 
adres plaatsgevonden. Na het onderzoek heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden aan de 

locatieverantwoordelijke en zijn er meerdere documenten opgevraagd die niet aanwezig waren op 

de locatie. De locatieverantwoordelijke heeft de documenten niet binnen de afgesproken termijn 
aangeleverd. 

  
Bij peuterspeelzaal 't Lutje Grut zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd in alle domeinen.   

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  

De tekortkomingen zijn uitgewerkt bij de observaties en bevindingen. De  door de toezichthouder 

opgevraagde documenten zijn niet binnen de afgesproken termijn aangeleverd door de 
locatieverantwoordelijke. Mede hierdoor zijn veel tekortkomingen ontstaan omdat de 

locatieverantwoordelijke niet heeft kunnen aantonen of de documenten daadwerkelijk aanwezig 
zijn. 

  

In de hoor- wederhoorperiode zijn alsnog documenten aangeleverd door de 
locatieverantwoordelijke. Omdat deze documenten niet binnen de afgesproken termijn 

zijn aangeleverd door de locatieverantwoordelijke, volgt de beoordeling hiervan in een nader 
onderzoek. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 

Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

  
 

Pedagogisch beleid 
 

Peuterspeelzaal 't Lutje Grut maakt gebruik van een algemeen pedagogisch beleidsplan van 
Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond. Hierin staat de visie en de werkwijze binnen de 

Stichting beschreven. 

  
Er is geen pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke onderwerpen worden beschreven zoals: 

- de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep bij 't Lutje Grut 
- de ondersteuning wanneer slechts één beroepskracht aanwezig is bij 't Lutje Grut 

- de wenprocedure voor nieuwe kinderen bij 't Lutje Grut   

- de wijze waarop beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 

ondersteuning kunnen bieden 
- de vormgeving van het vierogenprincipe binnen 't Lutje Grut 

  
  

  

  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 

van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan de peuterspeelzaalgroep waarin zij zullen 

worden opgevangen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 

van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien slechts één beroepskracht in een 
peuterspeelzaal aanwezig is op de locatie. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
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 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 

van de wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal bijzonderheden in de 
ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar 

passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 

van de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

 

Pedagogische praktijk 
 

Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari 
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 

Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; 

- waarborging van emotionele veiligheid 

- ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- ontwikkeling van sociale competentie 

- overdracht van normen en waarden 
  

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien: 
  

Emotionele veiligheid  

De beroepskrachten communiceren met de kinderen: 
De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Ze laat merken dat zij de 

kinderen begrijpt en reageert daar adequaat op. Ze benoemt wat de kinderen zien of doen en is 
behulpzaam als een kind bijvoorbeeld vragend kijkt.  

  

Persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen: 

De beroepskracht luistert met aandacht naar de kinderen en toont haar betrokkenheid. Zij 
probeert alle kinderen te betrekken in het gesprek, ook kinderen die minder op de voorgrond 

treden.   

De beroepskracht geeft duidelijke informatie over de activiteit die zij gaan doen in het 
speellokaal. Hierbij wordt de zelfstandigheid gestimuleerd door bijvoorbeeld kinderen zelf 

hun schoentjes uit te laten trekken.   
  

Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie: 

De beroepskracht helpt de kinderen om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen. 

Zij leren bijvoorbeeld naar elkaar te luisteren en elkaar uit te  laten praten. De beroepskracht geeft 
hierbij het goede voorbeeld. Ook leert zij hen samen te werken door bijvoorbeeld samen op te 

ruimen en 'hulpje van de juf' te zijn waarbij steeds twee kinderen alle tassen mogen pakken en 
mogen uitdelen aan hun groepsgenootjes. 

  

Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegespast: 

De beroepskracht hanteert de afspraken en omgangsvormen eenduidig en consequent. De 
beroepskracht doet dit op een rustige manier en legt uit wat er van het kind wordt verwacht: "Blijf 

je even zitten?" / "Wil je wat zachter praten, ik ben heel dichtbij en kan je goed verstaan" / "Wil je 
je mond eerst leeg eten? Ik kan je niet verstaan met een volle mond!" 

  

Uit observatie is gebleken dat de beroepskracht handelt volgens de vie r pedagogische basisdoelen 
uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. 
  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke (telefonisch)) 
 Interview (met de aanwezige beroepskracht en vrijwilligers) 

 Observaties (tijdens kringmoment, vrij spel in gymlokaal, eten/ drinken aan tafel) 
 Pedagogisch beleidsplan (SPGE (versie 2013, bijgewerkt in 2016)) 
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Personeel en groepen 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 

Per aspect worden eerst 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 verklaring omtrent het gedrag van de houder was bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie in verband met de verhuizing van peuterspeelzaal 't Lutje Grut ouder dan twee 
maanden. Deze is opnieuw aangevraagd en inmiddels afgegeven. 

  
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij peuterspeelzaal 't Lutje Grut 

zijn beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent 

het gedrag. 
 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  

  

  
  

 
 

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 (bij PSZ). 

  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

  

  
  

 
 

Vrijwilligersbeleid 
 

De houder heeft een vrijwilligersbeleid. De inhoud van het vrijwilligersbeleid voldoet aan de  

wettelijke voorwaarden. 
  

De gemeente Eemsmond heeft voor haar vrijwilligers de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten bij 
Centraal Beheer. Hiermee zijn alle vrijwilligers van gemeente Eemsmond automatisch verzekerd 

tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

  
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

  
 

 
Opvang in groepen 

 

De opvang vindt plaats in vaste peuterspeelzaalgroepen van maximaal 15 kinderen.  
Er is momenteel een vaste beroepskracht werkzaam op de groep.  

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

  

 
 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
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De houder heeft niet inzichtelijk kunnen maken dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet 
op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio). 

De opgevraagde presentielijsten en personeelsroosters zijn niet binnen de afgesproken termijn 
aangeleverd door de locatieverantwoordelijke. 

  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 

- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  

- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of 
tweede beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. De documenten zijn geschreven in de Nederlandse 
taal. 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke (telefonisch)) 

 Interview (met de aanwezige beroepskracht en vrijwilligers) 
 Observaties (tijdens kringmoment, vrij spel in gymlokaal, eten/ drinken aan tafel) 

 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Vrijwilligersbeleid (2013) 

 Vrijwilligers-overeenkomst (augustus 2013) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 

Per aspect worden eerst 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 voor de verhuizing uitgevoerd op 7 juli 2016. 

  
De locatieverantwoordelijke heeft niet inzichtelijk kunnen maken dat de risico inventarisatie 

veiligheid en gezondheid vóór aanvang van de opvang nogmaals is nagelopen. Ook is onduidelijk of 
hierbij het speellokaal is meegenomen. 

De opgevraagde risico inventarisatie veiligheid en gezondheid is niet binnen de afgesproken termijn 

aangeleverd door de houder. 
  

Uit het gesprek met de aanwezige beroepskracht blijkt dat zij niet op de hoogte is van de 
uitgevoerde risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. 

  

  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  

   
 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen 

van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  

   

 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

 

Meldcode kindermishandeling 
 

De houder maakt gebruik van de Meldcode kindermishandeling en Huiselijk geweld van de JSO. 
Deze Meldcode voldoet aan de beschreven eisen. 

  

De aanwezige beroepskracht is niet op de hoogte van deze Meldcode.  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 2.9a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

   
 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 

gebruik ervan. 
(art 2.9b en 2.9c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

   

 
Vierogenprincipe 

 
De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskracht of de 

beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of 

gehoord kan worden door een andere volwassene.  
  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke (telefonisch)) 
 Interview (met de aanwezige beroepskracht en vrijwilligers) 

 Observaties (tijdens kringmoment, vrij spel in gymlokaal, eten/ drinken aan tafel) 
 Actieplan veiligheid (verzonden op 20 juli 2016) 

 Actieplan gezondheid (verzonden op 20 juli 2016) 
 Meldcode kindermishandeling (juli 2013) 

 Inspectierapport d.d. 14-07-2016 
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Ruimte en inrichting 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. 

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

  
 

Binnenruimte 

 
De peuterspeelzaal is vorig jaar verhuisd naar de overkant van de straat en bevindt zich nu naast 

openbare basisschool Usquert. 
De peuterspeelzaal beschikt over een groepsruimte van 42 m² en een aangrenzend halletje van 

13,25 m². Het halletje is bij de groepsruimte getrokken en tevens ingericht als speelruimte. 
In totaal is er 55 m² beschikbaar. Er is voldoende bruto oppervlakte beschikbaar voor de opvang 

van 15 kinderen. 

  
De binnenspeelruimte heeft verschillende speelhoeken en is passend ingericht in overeenstemming 

met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

  
 

 
Buitenspeelruimte 

 
De peuterspeelzaal zou gebruik maken van het achterste gedeelte van het schoolplein. Dit 

aangrenzende schoolplein zou gedeeld worden met de kleuters en is groot genoeg. 

Om voldoende overzicht te kunnen houden zou er vorig jaar een afscherming worden gemaakt 
zodat de peuters niet naar het voorste gedeelte van het plein kunnen gaan of aan de zijkanten 

kunnen 'ontsnappen'. 
Tot dit is gerealiseerd zou er eerst nog gebruik worden gemaakt van de oude buitenspeelruimte 

aan de overkant van de straat. 

  
Tijdens de inspectie blijkt dat er nog geen afscherming is gemaakt. Ook blijkt uit het gesprek met 

de beroepskracht dat zij momenteel geen gebruik maakt van de oude buitenspeelruimte. 
De kinderen gaan al sinds september 2016 niet meer naar buiten tijdens de opvang. Volgens de 

beroepskracht maken zij tijdens de opvang wel altijd gebruik van het speellokaal. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

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

   

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke (telefonisch)) 
 Interview (met de aanwezige beroepskracht en vrijwilligers) 

 Observaties (tijdens kringmoment, vrij spel in gymlokaal, eten/ drinken aan tafel) 

 Inspectierapport d.d. 14-07-2016 
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Ouderrecht 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. 

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

  
 

Informatie 

 
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van een website en het 

 informatieboekje. 
Aandachtspunt: 

Ouders worden nog niet geïnformeerd over de maximale groepsgrootte van peuterspeelzaal 't Lutje 
Grut.  

  

Hiernaast informeert de houder ouders en personeel over het meest recente inspectierapport. Het 
inspectierapport is inzichtelijk op de website. Echter hier wordt nog verwezen naar het oude 

rapport aan de Biewemastraat 33. 
  

De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van ouders. 
Ook brengt de houder, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen 

jaar tijdig onder de aandacht van de ouders. 
  

  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 

mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt 

de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel 
toegankelijke plaats. 
(art 2.11 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

   

 

Oudercommissie 
 

De houder heeft het reglement oudercommissie nog niet vastgesteld. 
  

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie bestaat momenteel uit 4 

leden. 
  

  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 2.15 tweede lid geen 

oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 2.3 lid 2, 2.15 lid 2 en 2.16 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

   

 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 

De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten. De inhoud van de 

regeling voldoet echter nog niet aan de wettelijke voorwaarden. 
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De houder heeft een jaarverslag klachten opgesteld. De inhoud van het jaarverslag klachten 

voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden: De strekking van de oordelen en de aard van de 
getroffen maatregelen worden niet beschreven in het jaarverslag klachten. 

   
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 

geschillencommissie. 

  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 2.13a lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

   

 De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het 
eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, 
betreffende ouders of de oudercommissie. 

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft 
en bevat geen adresgegevens, uitgezonderd de peuterspeelzaal die is gevestigd op het 

woonadres van de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 2.13a lid 2 sub e en f, 4 en 9 en art 2.13b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen)  

   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke (telefonisch)) 

 Informatiemateriaal voor ouders (Informatieboekje SPGE) 

 Website (www.peuterspeelzaleneemsmond.nl) 
 Jaarverslag klachten 2016 (februari 2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De peuterspeelzaal beschikt over 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 

kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep dan wel de 

peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door 

andere niet structureel ingezette personen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan de peuterspeelzaalgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop de achterwacht is geregeld indien slechts één beroepskracht in een peuterspeelzaal 

aanwezig is op de locatie. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van 

kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die 
hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren 

en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18a en 20 sub i Regeling 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 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 meest recent aangevangen 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) 

Vrijwilligersbeleid 

De houder heeft een vrijwilligersbeleid, wat tot uitdrukking komt in een beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het vrijwilligersbeleid staan minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger 
aan dient te voldoen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen))  
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In het vrijwilligersbeleid staan afspraken die de houder met vrijwilligers maakt. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het vrijwilligersbeleid staan de taakomschrijvingen waarin wordt omschreven welke bijdrage aan 
het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwilligers wordt verwacht en op welke wijze dit 

samenhangt met het pedagogisch beleid. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle vrijw illigers werkzaam bij de peuterspeelzaal tegen 
wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort 
en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke 

vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.11 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 

- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 

beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de 

beroepskracht/vrijwilliger-kindratio slechts één beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 19 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 2.12 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 2.12 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 
art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)  

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 
art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)  

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 

elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 2.9a lid 1, 2, 3, en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 2.9a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 2.9b en 2.9c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder van een peuterspeelzaal organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de 

beroepskracht, de beroepskracht in opleiding of de werkzame vrijwilliger, de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

 

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) 
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De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De binnenruimte 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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 2.11 lid 1 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 4c Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 

afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 2.11 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 2.13a lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 2.13b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 2.13a lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 2.15 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 

vastgesteld. 
(art 2.3 lid 2, 2.15 lid 2 en 2.16 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een peuterspeelzaal 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 

voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de ouders de gelegenheid 

deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 2.15 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 2.13a lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 2.13a lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 

kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd de peuterspeelzaal die is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 2.13a lid 2 sub e en f, 4 en 9 en art 2.13b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een peuterspeelzaal is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 

Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 

adviesrecht. 
(art 2.13b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 : 09-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 21-04-2017 
Zienswijze houder : 02-05-2017 

Vaststelling inspectierapport : 12-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 02-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

Naar aanleiding van het conceptrapport is de GGD op passende wijze geïnformeerd over: 

  
 De gebruikelijke dagindeling 

 Wie dagelijks de groep leiden 
 Afspraken rond het inzetten van hulpouders 

 Het maximaal aantal kinderen dat opgevangen kan worden (15), en dat ze 2 en 3 jaar zijn. 
 Het wenbeleid en het vier-ogenbeleid zijn in het pedagogisch beleidsplan opgenomen en in 

het informatieboekje. 

 Er is een overzicht toegestuurd betreffende de achterwacht 
 Er is aangegeven waar in het pedagogisch beleidsplan beschreven staat hoe de ontwikkeling 

van de peuters gevolgd wordt. 
 De Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid is door coördinator en leidster ingevuld en 

wordt toegevoegd aan de groepsmap 

 De leidster wordt zsm geïnformeerd over de meldcode kindermishandeling 
 Het streven is uiterlijk eind mei het speelplein op een veilige manier af te zetten. 

 Het meest recente inspectierapport zal op de site gezet worden. Het is met de 
oudercommissie besproken. 

 Er is een oudercommissie. Tevens ligt er een nieuw reglement oudercommissies. Dit moet nog 
ondertekend worden door deze oudercommissie. 

 Het klachtenjaarverslag is aangepast aan de hand van de aanwijzingen in de toe lichting van 

het inspectierapport en toegezonden. 
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