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Het onderzoek 

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

 
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 7 juni 2016. Tijdens dit bezoek 
werd geconstateerd dat de peuters van peuterspeelzaal 4Min op dinsdagochtend de groepsruimte 
delen met de kleuters. Hierdoor werden er tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 
'peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen', 
'personeel en groepen' en 'ruimte en inrichting'.  
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op verzoek van de gemeente Eemsmond heeft er op 31 januari 2017 een nader onderzoek 
plaatsgevonden op de voorwaarden waaraan niet werd voldaan tijdens het vorig jaarlijks 
onderzoek. 
Hoewel de situatie wel is verbeterd ten opzichte van het vorig inspectiebezoek (de groepsruimte is 
vergroot en er worden in totaal minder kinderen opgevangen), wordt er ook tijdens dit onderzoek 
niet voldaan aan een aantal kwaltiteitseisen gesteld door de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  

 
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 en naleving wet- en 

regelgeving 
 
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 
 
Tijdens het vorig inspectiebezoek is gebleken dat de peuters (2 - 4 jaar) van peuterspeelzaal 4Min 
op dinsdagochtend de groepsruimte delen met de kleuters (4+). Peuters en kleuters worden 
gezamenlijk opgevangen terwijl het verblijf in de peuterspeelzaal uitsluitend bestemd is voor 
peuters. 
  
Nader onderzoek: 
Nog steeds worden op dinsdagochtend en op donderdagochtend de peuters van peuterspeelzaal 
4Min (2 - 4 jaar) en de kleuters van groep 1 (4+) gezamenlijk opgevangen.  
  
Tussen 8.15 uur en 8.30 uur worden alle kinderen gezamenlijk ontvangen in de groepsruimte. De 
kleuters mogen alvast plaatsnemen in de kring en de peuters worden door de beroepskrachten 
verwelkomd in hun 'eigen hoek' van de groepsruimte. 
Om 8.30 uur sluiten de peuters samen met hun beroepskrachten aan in de kring. 
Om 9.00 uur gaan de peuters spelen in de gymzaal en blijven de kleuters in de groepsruimte. 
Om 10.00 uur keren de peuters weer terug in de groepsruimte waar zij in hun 'eigen hoek' van de 
groepsruimte fruit eten en een activiteit doen. 
Rond 10.45 gaan de kleuters naar het gymlokaal of naar buiten en sluiten de peuters de dag af. 
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 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 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de coördinator van de peuterspeelzaal) 
 Interview (met de aanwezige beroepskracht en de locatieleider) 
 Observatie 
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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. 
  
 
Opvang in groepen 
 
Tijdens het vorig inspectiebezoek is gebleken dat de groep op dinsdagochtend uit zo'n 
30 kinderen bestaat omdat zowel de peuters (15) als de kleuters (±15) gebruik maken van 
dezelfde groepsruimte. Een peuterspeelzaalgroep dient uit maximaal 16 kinderen te bestaan. 
  
Nader onderzoek: 
Nog steeds worden er op dinsdagochtend en op donderdagochtend meer dan 16 kinderen 
opgevangen. 
  
De in totaal 12 kinderen van de peuterspeelzaalgroep worden op 2 dagdelen opgevangen. Op 
woensdagmiddag en dinsdagochtend óf op woensdagmiddag en donderdagochtend. 
  
Op woensdagmiddag bestaat de peuterspeelzaalgroep uit 12 kinderen. 
Op dinsdagochtend en op donderdagochtend wordt de groep gesplitst en gedeeltelijk 
samengevoegd met 16 kleuters van groep 1. 
  
De groep bestaat dan op dinsdagochtend uit 21 kinderen en op donderdagochtend uit 23 kinderen. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 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 coördinator van de peuterspeelzaal) 
 Interview (met de aanwezige beroepskracht en de locatieleider) 
 Observaties 
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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 
 
Tijdens het vorig inspectiebezoek is gebleken dat er onvoldoende bruto oppervlakte aanwezig is 
wanneer de peuters samen met de kleuters worden opgevangen. 
Er dient ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar te zijn per kind. 
  
Nader onderzoek: 
De groepsruimte is verruimd met 14 m². De groepsruimte heeft nu een totale oppervlakte van 56 
+ 14 = 70 m². 
Wanneer er 23 kinderen aanwezig zijn is er 3,04 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte 
aanwezig per kind. 
Wanneer er 21 kinderen aanwezig zijn is er 3,33 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte 
aanwezig per kind. Dit is minder dan de vereiste 3,5 m² bruto oppervlakte die beschikbaar moet 
zijn per kind. 
  
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 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: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de coördinator van de peuterspeelzaal) 
 Observaties 
 Oppervlaktematen groepsruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet en naleving wet- en 

regelgeving 

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 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

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 : 31-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-03-2017 
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