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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Peuterspeelzaal 't Speulhoukje is gevestigd in Uithuizermeeden en valt onder de Stichting 
Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond (SPGE). De peuterspeelzaal biedt opvang aan maximaal 16 
peuters in de leeftijd van 2 - 4 jaar. Binnen de peuterspeelzaal wordt door de gemeente 
gesubsidieerde voorschoolse educatie geboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma 
Piramide. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
Op 22 september 2017 heeft er een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er is een 
tekortkoming geconstateerd in het domein 'pedagogisch klimaat' met betrekking tot het aanbod 
voorschoolse educatie. De stichting heeft voor het jaar 2017 geen opleidingsplan opgesteld waarin 
tot uitdrukking komt op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse 
educatie worden onderhouden. Verder wordt er voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 8 januari 2018 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het 
scholingsplan VVE over 2017. De coördinatrice van de stichting heeft een scholingsplan 
aangeleverd welke voldoet aan de gestelde 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'. 
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. 
  
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
De coördinatrice van de SPGE heeft een aangepast scholingsplan over 2017 gemaild welke voldoet 
aan de gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de coördinatrice van de SPGE) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Speulhoukje 
Website : http://www.peuterspeelzaleneemsmond.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 :  D. Braun 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eemsmond 
Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 9980AA UITHUIZEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 09-02-2018 
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