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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 

 
Beschouwing 
Peuterspeelzaal 4Min is gevestigd in Zandeweer en valt onder de Stichting Peuterspeelzalen 
Gemeente Eemsmond (SPGE). 
De peuterspeelzaal biedt opvang aan maximaal 15 peuters in de leeftijd van 2 - 4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 28 mei 2015. Er werd toen voldaan 
aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 7 juni 2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit 
onderzoek werd geconstateerd dat de peuters van peuterspeelzaal 4Min op dinsdagochtend de 
groepsruimte delen met de kleuters. Hierdoor zijn tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 
'peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen', 'personeel en groepen' en 'ruimte en inrichting'. 

 
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. 
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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 
 
Op dinsdagochtend delen de peuters van peuterspeelzaal 4Min (2 - 4 jaar) de groepsruimte met de 
kleuters (4+). 
Beide groepen (in totaal zo'n 30 kinderen) starten gezamenlijk van 8.30 - 9.00 uur. 
Vervolgens krijgen de kleuters les in het speellokaal. Om 10.30 uur keren de kleuters terug naar de 
groepsruimte en maken de peuters plaats voor hen door naar het speellokaal of naar buiten te 
gaan. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (met de aanwezige beroepskracht en vrijwilliger) 
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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. 
  
 
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 beroepskracht heeft een vertrouwde relatie met de kinderen: 
Er is een vaste beroepskracht en een vaste vrijwilliger die de peuterspeelzaalgroep begeleiden. Zij 
doen hun best om kinderen te begrijpen en daar adequaat op te reageren door aandachtig en 
geduldig naar kinderen te luisteren. 
Er is een vaste dagindeling met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. De beroepskracht bereidt de kinderen goed voor op een volgende activiteit. Kinderen 
weten waar ze aan toe zijn, hun spel wordt niet abrupt afgebroken. 
  
Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting: 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. Tijdens het vrij spel mogen 
kinderen kiezen waarmee ze willen spelen. Zo nodig helpt de beroepskracht hen op weg. De 
beroepskracht herkent signalen van individuele kinderen en sluit hier goed op aan; Zo wordt één 
van de kinderen die nog wat moet acclimatiseren even gelaten. Hij wil nog even niks doen en dat is 
ook goed. Soms maakt de beroepskracht ook deel uit van de spelsituatie zonder de regie over te 
nemen. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie:  
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen kinderen en helpen hen sociale vaardigheden 
te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld leren delen en leren wachten op elkaar. Ook leren kinderen te 
zeggen als je iets niet leuk vindt. Conflictjes tussen kinderen worden goed begeleid door de 
beroepskrachten. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast: 
Er zijn regels en omgangsvormen aanwezig die consequent door de beroepskrachten worden 
gehanteerd. 
  
Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier 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. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 
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  Interview anderen (met de aanwezige beroepskracht en vrijwilliger) 
  Observaties (tijdens vrij spel, voorlezen) 
  Pedagogisch beleidsplan (2013 (aangepast in 2016)) 
  Pedagogisch werkplan (2013) 
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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 verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij peuterspeelzaal 4Min zijn 
beoordeeld. Alle beroepskrachten, vrijwilligers 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 4Min beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De peuterspeelzaalgroep 4Min bestaat normaliter uit maximaal 15 kinderen. 
Op dinsdagochtend delen de peuters van peuterspeelzaal 4Min de groepsruimte met de kleuters. 
De groep bestaat dan uit zo'n 30 kinderen in totaal. 
  
  
  
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (met de aanwezige beroepskracht en vrijwilliger) 
  Observaties (tijdens vrij spel, voorlezen) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
 Document "groepen 1-1-2016" 
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Ruimte en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ruimte 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 
 
Op dinsdagochtend delen de peuters van peuterspeelzaal 4Min de groepsruimte met de kleuters. 
De groep bestaat dan uit zo'n 30 kinderen in totaal. 
De groepsruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 65 m². 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (tijdens vrij spel, voorlezen) 
 Inspectierapport 2013 
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Inspectie-items 

 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet 

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) 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

 

Personeel en groepen 

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. 
(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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Opvang in groepen 

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) 

 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal 4Min 
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 : 07-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 07-07-2016 
Zienswijze houder : 18-07-2016 
Vaststelling inspectierapport : 21-07-2016 
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. 
 

In schooljaar 2015-2016 hebben peuters en kleuters op dinsdagmorgen (deels) samen gebruik 
gemaakt van het peuterlokaal. Eerst drie kwartier samen, daarna zoveel mogelijk apart door om 
beurt gebruik te maken van het gymlokaal. Het komende jaar zal in samenwerking met school een 
aantal zaken aangepast worden, waardoor een sterk aanbod voor peuters in Zandeweer behouden 
kan blijven. 
Het lokaal wordt met onmiddellijke ingang vergroot. 
Alle peuters spelen op woensdagmiddag in het lokaal, zonder de kleuters en langer dan nu. 
Op de dinsdag- en donderdagmorgen hebben de peuters gedurende een deel van de ochtend het 
lokaal voor zichzelf. De peuters worden over deze beide ochtenden verdeeld, zodat het totaal 
aantal kinderen per dagdeel kleiner is. De nieuwe indeling van het lokaal maakt het mogelijk een 
specifiek peuter- en kleuterprogramma te bieden. De samenwerking met school leidt ertoe dat de 
doorgaande lijn en een soepele overgang naar het onderwijs versterkt worden. 

 
 
 

 


