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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 peuterspeelzaal 4Min is gevestigd in de openbare Daltonschool Nijenstein te 
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. 
De groepsruimte wordt gedeeld met de kleuterklas waarmee veel wordt samengewerkt. Naast de 
groepsruimte maken de peuters gebruik van het gymlokaal en de aangrenzende kleedruimte in de 
school. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Tijdens het jaarlijkse onderzoek van 7 juni 2016 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'. 
Op verzoek van de gemeente Eemsmond heeft er op 31 januari 2017 een nader onderzoek 
plaatsgevonden op bovenstaande voorwaarden waaraan niet werd voldaan. 
Hoewel de situatie wel was verbeterd ten opzichte van het vorig inspectiebezoek (de groepsruimte 
is vergroot en er werden in totaal minder kinderen opgevangen), werd er ook tijdens dit onderzoek 
niet voldaan aan alle kwaltiteitseisen gesteld door de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. Op 4 juli 2017 heeft gemeente Eemsmond besloten de geconstateerde 
overtredingen voorlopig, maar uiterlijk tot 31 december 2018 te gedogen. 
Op 9 november 2017 heeft een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Opnieuw zijn er net 
als vorig jaar tekortkomingen gecontateerd in de domeinen ''peuterspeelzaalwerk in de zin van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen', 'personeel en groepen' en 'ruimte en 
inrichting'. 
Hiernaast is een nieuw overtreding geconstateerd in het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Op 6 maart 2018 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 'pedagogisch klimaat', 'personeel en groepen' en 
'veiligheid en gezondheid'. 
  
Bevindingen huidige inspectie 
In de periode augustus en september heeft het nadere onderzoek plaatsgevonden op de domeinen 
'pedagogisch klimaat', 'personeel en groepen' 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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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 en personenregister kinderopvang 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij KDV Peuterspeelzaal 4Min zijn 
beoordeeld. Alle beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en structureel aanwezigen beschikken 
over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en is gekoppeld aan de houder. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
- PRK 
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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 
 

 



 

7 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 30-07-2018 

Peuterspeelzaal 4Min te Zandeweer 

 

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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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) 



 

8 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 30-07-2018 

Peuterspeelzaal 4Min te Zandeweer 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal 4Min 
Vestigingsnummer KvK : 000023188367 
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 :  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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