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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 aangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf 't Speulhoukje is gevestigd in de brede school in Uithuizermeeden. Daar heeft het 
kinderdagverblijf beschikking tot een ruim lokaal. De ruimte is opgedeeld in meerdere hoekjes 
waar de kinderen kunnen spelen. 
Er is een thematafel in een hoek van de ruimte geplaatst, zodat daar een kring gevormd kan 
worden om meer over het thema te behandelen. Verder is er o.a. een keukenhoek, een glijbaan 
en een boekenhoek. 
  
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. 
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. 
Op 20 maart 2018 heeft er opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 'pedagogisch klimaat' en 'veiligheid en gezondheid'. 
  
Bevindingen huidige inspectie 
 In de periode augustus en september heeft het nadere onderzoek plaatsgevonden op de domeinen 
'pedagogisch klimaat' en 'veiligheid en gezondheid'. Op 18-9-2018 waren er geen tekortkomingen 
meer en werd er volledig voldaan aan de 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'. 
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 
 
Het pedagogisch beleidsplan is aangepast en de overdracht van de peuteropvang naar de BSO is 
opgenomen. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (september 2018) 
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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. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
- EHBO certificaten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Speulhoukje 
Website : http://www.peuterspeelzaleneemsmond.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
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 : 30-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 10-10-2018 
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