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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. 

 
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 2017 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden in verband met een 
verhuizing van de peuterspeelzaal naar de overkant van de straat. 
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. 
  
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 deze documenten niet binnen de afgesproken termijn aangeleverd. 
Er werden meerdere tekortkomingen geconstateerd in alle domeinen. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op verzoek van de gemeente Eemsmond heeft er op 14 september 2017 een nader onderzoek 
plaatsgevonden op de voorwaarden waaraan niet werd voldaan tijdens het vorige onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek werd er voldaan aan alle getoetste wettelijke voorwaarden. 
  

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

 

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 
 
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.  
Tijdens het vorige inspectiebezoek is gebleken dat hierin geen locatiespecifieke onderwerpen 
werden 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  
  
Nader onderzoek: 
Het pedagogisch beleidsplan is inmiddels herschreven en voldoet nu aan de getoetste wettelijke 
voorwaarden. Ook locatiespecifieke onderwerpen komen hierin aan bod. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (juli 2017) 
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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. 
  
  
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Tijdens het vorige inspectiebezoek heeft de houder niet inzichtelijk kunnen maken dat er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
Nader onderzoek: 
Inmiddels heeft de houder kunnen aantonen dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet op 
het aantal aanwezig kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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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 voor de verhuizing uitgevoerd op 7 juli 2016. 
Tijdens het vorige inspectiebezoek heeft de locatieverantwoordelijke niet inzichtelijk kunnen maken 
dat de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid vóór aanvang van de opvang nogmaals is 
nagelopen. Ook was onduidelijk of hierbij het beweeglokaal was meegenomen. 
Hiernaast bleek uit het gesprek met de aanwezige beroepskracht dat zij niet op de hoogte was van 
de uitgevoerde risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
  
Nader onderzoek: 
Er is een risico inventarisatie uitgevoerd in april 2017. In augustus 2017 is een inventarisatie van 
het beweeglokaal gemaakt. Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij op de hoogte is van 
de uitgevoerde risico inventarisatie. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
Aandachtspunt: 
In de risico inventarisatie van het beweeglokaal staan nog geen regels omschreven over het 
gebruik van de aanwezige klimrekken en banken, etc. Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt 
wel dat hierover afspraken zijn gemaakt. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Tijdens het vorige inspectiebezoek is gebleken dat de aanwezige beroepskracht niet op de hoogte 
was van de Meldcode kindermishandeling. 
  
Nader onderzoek: 
Inmiddels is de beroepskracht op de hoogte van de Meldcode kindermishandeling en weet zij hoe 
zij moet handelen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (met de aanwezige beroepskracht) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (april 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (april 2017) 
 Meldcode kindermishandeling (juli 2013) 
 Risico inventarisatie veiligheid van het beweeglokaal (augustus 2017) 
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Accommodatie 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. 
  
 
Buitenspeelruimte 
 
De peuterspeelzaal maakt gebruik van het achterste gedeelte van het schoolplein. Dit 
aangrenzende schoolplein wordt gedeeld met de kleuters. 
Tijdens het vorige inspectiebezoek is gebleken dat de zijkanten niet zijn afgeschermd waardoor de 
kinderen kunnen ontsnappen. 
  
Nader onderzoek: 
Inmiddels is het plein aan beide zijden afgeschermd met een houten hek waardoor de kinderen 
veilig kunnen buitenspelen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (buitenspeelsruimte) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Informatie 
 
Tijdens het vorige inspectiebezoek is gebleken dat de houder ouders en personeel nog niet 
informeert over het meest recente inspectierapport. De inspectierapporten zijn wel inzichtelijk op 
de website, echter hier werd nog verwezen naar het oude rapport toen de locatie nog was 
gehuisvest aan de Biewemastraat 33. 
  
Nader onderzoek: 
Inmiddels wordt er verwezen naar het juiste inspectierapport op de website van de Stichting. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.  
  
 
 
Oudercommissie 
 
Tijdens het vorige inspectiebezoek had de houder het reglement oudercommissie nog niet 
vastgesteld. 
 
Nader onderzoek: 
Inmiddels hebben de ouders die peuterspeelzaal 't Lutje Grut vertegenwoordigen in de 
oudercommissie het reglement oudercommissie ondertekend. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
Tijdens het vorige inspectiebezoek voldeed de klachtenregeling nog niet aan de wettelijke 
voorwaarden. 
Ook de inhoud van het klachten jaarverslag voldeed niet aan de wettelijke voorwaarden omdat 
hierin de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen niet werden 
beschreven. 
  
Nader onderzoek: 
Inmiddels heeft de houder een regeling voor de afhandeling van klachten getroffen die voldoet aan 
de wettelijke voorwaarden.  
Ook de inhoud van het klachten jaarverslag voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
  
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Reglement oudercommissie 
 Website (www.peuterspeelzaleneemsmond.nl) 
 Klachtenregeling 
 Jaarverslag klachten 2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

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) 

 

Personeel en groepen 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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) 

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) 
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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 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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Buitenspeelruimte 

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

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 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 

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening 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 4, 5, 6 en 9 en 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 : 14-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2017 
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