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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. 
  
Op woensdag 27 september 2017 is peuterspeelzaal Rommelpotje van SKH in opdracht van de 

gemeente Harderwijk bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

 
Beschouwing 

 
Peuterspeelzaal Rommelpotje is een onderdeel van Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk. 
De peuterspeelzaal is een VVE-peuterspeelzaal. Ze werkten met het VVE-programma Puk&Ko. Ze 
maken gebruik van het kindvolgsysteem KIJK. 

  
Inspectiegeschiedenis 
2014: Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
2015: Er is een tekortkoming geconstateerd op het inspectie-item; Pedagogisch beleid. 
2016: Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze inspectie is er overleg en overreding toegepast op het volgende inspectie item: 
 Risico-inventarisatie veiligheid. 
  

In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 
  

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
 waarborging emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
 ontwikkeling van sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 

  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 

  
Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van voorschoolse educatie is 
gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie. Dit onderdeel komt als laatste aan bod binnen dit domein. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
De kinderen worden in deze observatie 'X' genoemd. 

  
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden: 
 Vrij binnen spelen 
 Kringactiviteit 
   
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 

daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

  
De kinderen worden in deze observatie 'X' genoemd. 
  
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Respectvolle intimiteit 
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Ze 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact. 
Bijvoorbeeld troosten, op schoot nemen en aanhalen. 
Een meisje dat op de bank zit moet opeens huilen. De beroepskracht zegt dat ze er zo aankomt, ze 
is nog even met iets anders bezig. Het kind gaat zelf naar de andere beroepskracht toe. Ze blijft 

huilen. De beroepskracht legt haar hand op de schouder van het meisje en vraagt haar wat er is. 
Ze wil naar haar moeder. De beroepskracht geeft haar een hand en neemt haar mee naar de 

dagritme kaarten die aan de muur hangen. Ze gaat de kaarten door en legt uit wanneer haar 
moeder weer komt. Het kind is rustig geworden en gaat weer verder spelen. 
   
Respectvolle intimiteit 
De beroepskrachten hebben korte gesprekje met de kinderen waarbij ze beide bijdragen aan de 

voortgang van het gesprek. 
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Aansluiten 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Ze passen hun lichaamshouding aan, 
door de knieën en op ooghoogte en praten met een taal die past bij de leeftijdsgroep. 
  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 

Contact 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
  
  
Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
Dagprogramma 

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe, leuke en/of spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten. 
Aan de muur hangen dagritmekaarten. Het is voor de kinderen duidelijk wanneer ze vrij spelen, in 

de kring gaan etc. Tijdens de inspectie gingen de kinderen in twee kleine kringen zitten en een 
activiteit doen. 
  
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Wederkerigheid 
De beroepskrachten en kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken en ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie.  
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 
Kwaliteit speelmateriaal 
Er is voldoende speelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open 
spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn specifieke speelhoeken. 

Er is een Leeshoek met een bank en een kastje waar boekjes zijn uitgestald. Er is een grote 
huishoek met diverse meubels en speelattributen. Ook is er een bouwhoek en een garage met 
auto's. Op de tafels liggen puzzels en een treinbaan. 
  
  
Sociale competenties 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Aanmoedigen onderling contact 
De beroepskracht geeft aan dat ze soms bewust bepaalde kinderen samen laten spelen. Ze maken 

dan groepjes van 2 of 4 kinderen. Er wordt dan bijvoorbeeld een kind dat niet goed tot spelen 
komt gekoppeld aan een kind die dat makkelijk kan. 
   
Kinderen zijn deel van de groep 

Participatie 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. 
 
Observatie 1 
De beroepskracht zegt: 'Jongens en meisjes, kom maar in de kring". De kinderen pakken zelf een 
stoeltje en gaan in de kring zitten. 

  
Observatie 2 
De beroepskracht vraagt kinderen om te helpen met het opruimen van de treinbaan. 
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Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Uitleg en instructie 
 

Observatie 1 
Een kind rent door de groep. De beroepskracht gaat erheen, gaat door haar knieën en zegt: 
"Binnen gaan we lopen, buiten rennen". 
  
Observatie 2 
Een ander kind rent door de groep en de beroepskracht zegt: "'X', even rustig lopen. 
  

Observatie 3 
Een kind botst steeds met zijn kleine autootje tegen het autootje van een ander kind. De 

beroepskracht zegt: "'X', doe maar zachtjes anders gaan de auto's kapot. 
  
Observatie 4 
Een kind zit op een grote auto en botst tegen een andere grote auto waar een kind op zit. De 

beroepskracht zegt: "'X', doe je een beetje zachtjes anders heeft er straks misschien iemand pijn". 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
Voorbeeldfunctie 
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Ze geven de kinderen het 
goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen. Ze zijn vriendelijk, 
luisteren met aandacht, troosten en helpen. 

  
Conclusie: 
De houder draagt zorgt voor het waarborgen van de vier basisdoelen. 

  
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 

PSZ Rommelpotje werkt volgens de VE (Voorschoolse Educatie) methode Puk & Ko. Dit is een 
programma voor Voorschoolse Educatie (VE). Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte 
aanpak. Naast een nadruk op taalvaardigheid wordt ook gewerkt aan het stimuleren van een brede 
ontwikkeling van jonge kinderen. 
  
De peuterspeelzaal is 9 dagdelen per week geopend en er is ruimte voor maximaal 16 kinderen per 

dagdeel. 
  
Uit een steekproef blijkt beroepskrachten voorschoolse educatie op deze locatie in het bezit zijn 

van een getuigschrift VE en beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen 
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
  
De houder heeft een opleidingsplan 2017/2018. Daar staat in vermeld 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. 
De houder geeft o.a. aan dat: 
 In september 2017 worden alle gediplomeerde Puk en Ko medewerkers bijgeschoold in UK en 

Puk middels twee herscholingsavonden. 
 Medewerkers die zijn geschoold in de methode Startblokken worden in 2017 in vier avonden 

geschoold in de Uk en Puk methode waaraan ook een certificaat is verbonden. 

  
Conclusie: 
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 

worden eerst de gegevens beschreven over de peuterspeelzaal. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De drie werkzame beroepskracht op deze locatie zijn in het bezit zijn van een VOG die voldoet aan 
de voorwaarden. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle aanwezige beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in 1 groep en de groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
  

Maand september Ochtend Middag 

Maandag 12 13 

Dinsdag 14 15 

Woensdag 13   

Donderdag 13 14 

Vrijdag 13 9 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

 
Tijdens de inspectie op 27 september 2017 waren er 13 kinderen en 3 beroepskrachten. 
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 

 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving, kort samengevat gaat het over de volgende 
onderwerpen: 
  
 De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een 

risico-inventarisatie. 
 De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op 

het gebied van kindermishandeling en/of seksueel misbruik (met inbegrip van huiselijk 
geweld). 

  

De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid dateert van 12 juni 2017. 
Tijdens de inspectie is gesproken over een risico dat was uitgesloten door de houder; kind krijgt 
paracetamol zonder diagnose. De beroepskracht heeft uitgelegd dat er nooit paracetamol wordt 
gegeven aan de kinderen. Als de kinderen niet lekker/ ziek zijn worden ze opgehaald. Er is ook 
geen paracetamol aanwezig op de locatie. 
  

De beide risico-inventarisaties zijn aanwezig op de groep en de beroepskrachten zijn op de hoogte 
van de inhoud. 
  

De actieplannen zijn uitgebreid geschreven en dateren van juni 2017. 
De beschreven 
Het afgelopen jaar is er 4x een ongevallenregistratieformulier ingevuld. Na het invullen gaan deze 

formulieren naar 'het kantoor'. 
  
Overleg en overreding 
Tijdens het vieren van een verjaardag worden er kaarsjes op een neptaart aangestoken. Het kind 
mag deze dan uitblazen. Dit open vuur brengt bepaalde risico's met zich mee. Deze risico's staan 
niet beschreven in de risico-inventarisatie. De houder is de mogelijkheid geboden om dit te 
beschrijven in de risico-inventarisatie. 

  
De houder heeft geeft in een mail van 10-10-2017 het volgende aan:  
"In het verleden is het gebruikelijk geweest om op de speelzalen ter opluistering van een 

verjaardag waxinelichtjes te gebruiken. 
Het huidige beleid van de SKH is geen open vuur op de speelzalen. Dit hebben wij kennelijk intern 
onvoldoende gecommuniceerd. 
Wij nemen dit als aandachtspunt mee. Alle speelzalen zijn inmiddels geïnformeerd over de richtlijn 

geen open vuur". 
  
Omdat het risico niet meer zal bestaan hoeft de risico-inventarisatie niet aangepast te worden. De 
getroffen maatregelen zijn afdoende. 
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
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Meldcode kindermishandeling 
 
De beroepskracht kan signalen van kindermishandeling benoemen en weet ook welke route ze 
moet volgen met betrekking tot het omgaan met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Vierogenprincipe 
 

Tijdens de opening van de peuterspeelzaal zijn er altijd twee beroepskrachten aanwezig. 
De toiletten/verschoonruimte is direct naast de groep, waardoor er altijd de kans is dat de 

beroepskracht gezien of gehoord kan worden. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Protocol 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 

 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
 Mail houder 10-10-2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 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) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en art 4 lid 5 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:  
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
Bij meer dan acht aanwezige kinderen geldt voor maximaal 1 beroepskracht voorschoolse educatie 

de uitzonderingsregel voor een beroepskracht die is geboren vóór 1955, op 1 januari 2010 
tenminste 15 jaar als beroepskracht bedoeld in artikel 2.1 van de Wet werkzaam was en de 
scholing voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 5 van het besluit, heeft gevolgd. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot 

de G36 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

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 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de meest recent aangevangen 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  

- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 

beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een peuterspeelzaal, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 2.9a lid 1, 2, 3, en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 2.9b en 2.9c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Vierogenprincipe 

De houder van een peuterspeelzaal organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de 
beroepskracht, de beroepskracht in opleiding of de werkzame vrijwilliger, de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Rommelpotje 

Website : http://www.skh-harderwijk.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk 

Adres houder : Burg. Kempersstraat 7A 

Postcode en plaats : 3841 HA Harderwijk 
KvK nummer : 41035117 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  R. Hanskamp 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Harderwijk 
Adres : Postbus 149 
Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 

 
Planning 
Datum inspectie : 27-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


