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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 onderzoek na registratie. 
   
Op maandag 16 januari 2017 is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan PSZ 't 

Vlindertje van Stichting peuterspeelzalen Harderwijk. 
  
Dit onderzoek heeft binnen drie maanden na registratie plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn 
alle voorwaarden die van toepassing zijn onderzocht 

 

 
Beschouwing 
 
Peuterspeelzaal 't Vlindertje is een onderdeel van SKH (Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk). De 

PSZ is gevestigd in het AZC (Asielzoekerscentrum). 
De peuterspeelzaal is een VVE-peuterspeelzaal. Ze werken met het VVE programma Puk&Ko en 
maken gebruik van het kindvolgsysteem KIJK!. 
De peuterspeelzaal is geopend in november 2016. 
  
Tijdens dit onderzoek is deze locatie getoetst op naleving van alle kwaliteitseisen uit de Wet 
Kinderopvang. In dit rapport wordt weergegeven aan welke kwaliteitsvoorschriften is voldaan en 

waaraan niet of niet in voldoende mate is voldaan. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 
Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen: 
 Pedagogisch klimaat; Voorschoolse educatie 
 Ouderrecht; Klachten en geschillen 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet en naleving wet- en 
regelgeving 
 
Dit domein controleert of er kinderopvang plaats vindt in de zin van de wet. 
  
 
Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet 

 
Het item, kinderopvang in de zin van de wet, voldoet aan de eisen. 

  
Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
 
 
Peuterspeelzaalwerk en naleving wet- en regelgeving 

 
Dit item voldoet aan de eisen. 
De houder treft maatregelen met betrekking tot andere locaties om recidive te voorkomen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 

 LRKP 

 Observaties 
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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 0-4 jaar kindercentrum. 
  

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. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
De koepel waartoe de locatie behoort, heeft een algemeen beleidsplan dat geldt voor alle locaties. 
Daarnaast heeft de houder heeft een pedagogisch werkplan schooljaar 2016/2017 versie 2 die 
specifiek voor deze locatie geschreven is. Het pedagogisch werkplan bevat o.a. informatie over: 
 de visie 
 de pedagogische uitgangspunten 

 de groepsgrootte 
 de dagindeling 
  

De peuterspeelzaal is gevestigd in een asielzoekerscentrum en zal ook alleen bezocht worden door 
de kinderen die hierin verblijven. 
De houder biedt de opvang over het algemeen op dezelfde manier aan als op de andere locaties 

van de stichting. 
  
  
Conclusie: 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 

Pedagogische praktijk 
 
De beroepskrachten werken conform het pedagogisch beleidsplan. 

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden gedurende de volgende momenten: 
  

 Vrij spelen 
 Activiteit 
 Kring moment 
 Fruit eet moment 
  
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): 
  
Kinderen worden in deze observatie 'X' genoemd. 
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Waarborgen emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Respectvolle intimiteit 
Een kind wordt gebracht door zijn moeder. Hij is er voor de derde keer. Als zijn moeder weggaat 
moet hij erg huilen. De beroepskracht gaat naar hem toe en gaat door haar knieën. Hij gooit zich 

in de armen van de beroepskracht. Hij blijft huilen. Na een klein poosje tilt de beroepskracht hem 
op en loopt met hem bij de deur weg. Hij wringt zich los en rent weer boos naar de deur. De 
beroepskracht geeft hem de ruimte. De beroepskracht laat zich leiden door de reactie van het kind. 
  
Begroeten 
Observatie 1 
Bij binnenkomst worden de kinderen persoonlijk begroet. De beroepskracht gaat erheen en zegt: 

"Hallo X, kom je spelen?" Ze geeft het kind een hand en ze zwaaien naar de moeder. 
  

Observatie 2 
De beroepskracht kijkt op haar lijst of alle kinderen er zijn. Ze noemt om de beurten de namen op 
van de kinderen. De kinderen spelen ondertussen in de groep. "X, ben je er ook?" De 
beroepskracht zwaait en het kind zwaait terug en zegt: "Hallo". De kinderen glimlachen als ze hun 

naam horen. Een kind kijkt even kort op als hij zijn naam hoort, maar reageert verder niet. De 
beroepskracht geeft aan dat hij het nog een beetje spannend vindt. 
  
Respectvol contact 
De beroepskrachten hebben hele korte gesprekjes met de kinderen. Omdat de kinderen nog geen 
of bijna geen Nederlands kunnen spreken en begrijpen is er sprake van veel non-verbale 
communicatie. De beroepskrachten zijn zich bewust van het belang van de toonzetting en 

gezichtsuitdrukking die ze hebben als ze iets zeggen tegen het kind. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

Structuur en flexibiliteit 
In de groep is een duidelijke structuur. De activiteiten vinden plaats in een herkenbare en 
vertrouwde volgorde. Dit geeft de kinderen houvast. De beroepskrachten beginnen een liedje te 
zingen over een kring. De meeste kinderen stoppen met spelen en pakken hun stoel op om hem in 

de kring te zetten. 
Als de kring stopt wordt er een liedje gezongen over: "Het is afgelopen, spelen maar". De 
meeste kinderen zetten hun stoel weer terug en gaan spelen. 
  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. 
Vertrouwde gezichten kinderen en medewerkers 

De meeste kinderen komen 5 ochtenden in de week. De beroepskrachten werken allebei 5 
ochtenden en zijn daarmee een vast en vertrouwde gezicht voor een kind. Omdat de meeste 
kinderen 5 ochtenden komen kennen ze elkaar allemaal. Wel is het zo dat de kinderen tijdelijk in 

het AZC zijn en dus soms kort komen. De samenstelling van de groep wisselt dus wel, maar omdat 
de kinderen vaak komen zijn het toch bekende leeftijdsgenootjes. 
  
  

Persoonlijke competenties 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de kinderen in de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen 
Initiatief 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en -niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn zonder het kind te overvragen. De 
beroepskracht geeft aan dat; toen de groep net geopend was reageerden de kinderen niet zo goed 

op de hoeveelheid speelgoed. Ze gingen van het een naar het ander en kwamen niet aan spelen 
toe. De beroepskrachten hebben een deel van het speelgoed opgeborgen. Daarna was het voor de 
kinderen overzichtelijker en gingen ze ook daadwerkelijk spelen. 

   
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Voorspelbaarheid 

De beroepskracht geeft aan dat ze het kringmoment volgens een vaste structuur doen. Ze zingen 
steeds dezelfde liedjes in dezelfde volgorde. Soms komt er een liedje bij. 
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Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteiten aanbod en inrichting 
Taalverrijking 
 
Observatie 1 

In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking. 
De beroepskrachten geven aan dat ze geen verhalen uit boekjes voorlezen. De kinderen snappen 
dit nog niet en de aandacht is dan al snel weg. Tijdens de inspectie pakt de beroepskracht een 
aantal keer een boekje en benoemd de afbeeldingen die ze ziet. Ook de kinderen pakken zelf een 
boekje en wijzen met hun vinger op een afbeelding. De beroepskracht zegt steeds wat het is. 
  

Observatie 2 
Tijdens het eerste kringmoment worden er een aantal liedjes gezongen. In de liedjes zitten veel 

verwijzingen naar lichaamsdelen en tegenstellingen (hoog en laag, klein en groot, hard en zacht). 
De woorden worden ondersteund met gebaren. 
   
  

Sociale competenties 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interacties 
Regie voeren 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen de kinderen. Zij helpen om 
de desbetreffende situatie stop te zetten. De beroepskrachten leggen meestal uit wat er niet mag 
en een enkele keer ook waarom het niet mag. 
 

Observatie 1 
Gedurende de inspectie gebeurde het een aantal keer dat een kind een ander kind sloeg. De 
beroepskracht ging er direct naar toe en pakte het slaande handje vast. Tegen het kind zei ze : 

"Nee, dat mag niet". Ter ondersteuning schudde ze haar hoofd. 
  
Observatie 2 
Een kind trekt een ander kind hard aan het haar zodat het kind achterover valt. De beroepskracht 

gaat erheen en zegt: "Nee, dat mag niet". Ze aait het andere kind over haar bol en zegt: "Dat doet 
pijn, au". 
  
Participatie 
Observatie 1 
De beroepskrachten zingen een liedje over de kring. De kinderen pakken zelf een stoel om in de 

kring te zetten. Als de kring klaar is moeten zelf de stoel weer weg zetten. 
  
Observatie 2 

De beroepskrachten zingen een liedje over opruimen. De kinderen helpen mee de duplo op te 
ruimen. Eerst helpen ze allemaal, maar ze haken 1 voor 1 af. De beroepskracht geeft een pop aan 
een kind, zegt: "Ruim die maar op" en ze wijst naar de plek waar de pop moet liggen. Onder het 
opruimen geven ze de kinderen complimentjes. 

  
  
Overdracht normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Uitleg en instructie 
Steeds als een kind iets doet dat niet mag gaat de beroepskracht erheen en haalt het kind uit de 
situatie. 

 
Observatie 1 
Een kind staat bij de werkbank en wil de hamer pakken die wat hoger buiten zijn bereik ligt. Hij 

klimt op de werkbank. De beroepskracht gaat erheen, tilt hem eraf en geeft hem de hamer. Ze 
zegt: "Voetjes op de grond" en wijst hierbij eerst op de voeten en daarna op de grond. 
  

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld. Ze zijn vriendelijk, nemen kinderen 
serieus en troosten en helpen de kinderen. 
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Conclusie 
De vier basisdoelen worden voldoende gewaarborgd. 
  
  
Het vierogenprinciepe 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
In het pedagogisch werkplan staat beschreven dat er altijd twee beroepskrachten aanwezig zijn. 
Tijdens de inspectie waren er 6 kinderen. De inzet van één beroepskracht was volgens de Wet 
Kinderopvang m.b.t. de leidster-kindratio voldoende. Er waren echter twee beroepskrachten 
aanwezig. 
  

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 
Voorschoolse educatie 
 

Er is een opleidingsplan voor 2017 opgesteld. 
  
De peuterspeelzaal is 5 dagdelen per week geopend. De kinderen mogen allemaal 5 ochtenden 
komen. 
  
Per 8 kinderen is er een beroepskracht. 
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Ongeacht het aantal kinderen worden er standaard 

twee beroepskrachten ingezet. 
  
Op de peuterspeelzaal wordt het VVE programma Puk & Ko gebruikt. 

Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. 
Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. 
Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste 
oriëntatie op rekenen. 

Daarnaast wordt er gewerkt met het kindvolgsysteem 'KIJK!'. 
  
De peuterspeelzaal is gestart in november 2016. De beroepskracht geeft aan dat de start vooral in 
het teken stond van wennen en leren spelen. Vanaf 23 januari 2017 zal er begonnen worden met 
het VVE thema; "Dit ben ik".   
  

Op de groep werken tijdens de inspectie 2 beroepskrachten. 1 beroepskracht is in het bezit van 
een diploma dat voldoet aan de gestelde eis. Deze beroepskracht is ook geschoold als VVE coach 
binnen de organisatie. 

De andere beroepskracht is (nog) niet in het bezit van een diploma dat voldoet aan de gestelde eis 
m.b.t. de VVE. De beroepskracht geeft aan dat ze op dit moment de opleiding bij de CED groep van 
Puk&Ko volgt. Ze is ongeveer op de helft van de opleiding en verwacht in juni haar diploma te 
hebben behaald. 

  
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 

één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht 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)  
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Personeel en groepen 

 
Dit domein controleert de verklaringen omtrent gedrag, de beroepskwalificaties en de opvang in 

groepen. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle aanwezige beroepskrachten, tijdens de inspectie van 16 januari 2017 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 peuterspeelzaalgroep bestaat uit 1 groep met maximaal 16 kinderen. Tijdens de inspectie op 16 
januari 2017 waren er 6 kinderen. 
Uit de presentielijsten is gebleken dat er altijd tussen de 6 en 10 kinderen worden opgevangen. 

Op het AZC verblijven op dit moment 18 kinderen die naar de PSZ zouden mogen komen. De 
beroepskracht geeft aan dat op dit moment de kinderen 5 ochtenden in de week mogen komen. Op 
het moment dat ze alle 18 zouden willen komen dan gaat er gekeken worden naar een verdeling 

over de dagen. 
 
 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Tijdens de inspectie zijn er 6 kinderen en 2 beroepskrachten. 
De beroepskrachten geven aan dat ze altijd met zijn tweeën op de groep aanwezig zijn. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt Nederlands gesproken door de beroepskrachten. 
  

Op de peuterspeelzaal komen kinderen die in het Asielzoekerscentrum verblijven. De kinderen 
komen uit allerlei verschillende landen en spreken nog geen Nederlands. 
De beroepskrachten geven aan dat er alleen Nederlands gesproken wordt zodat de kinderen zich 
de taal snel eigen kunnen maken. 

Met de ouders wordt in principe in het Nederlands gesproken. Mocht het onduidelijk zijn dan wordt 
er met de ouders ook Engels gesproken. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In het rapport van 26 oktober 2016 met betrekking tot de voorinspectie staat het volgende 
beschreven: 

  
"Omdat de ruimte nog niet volledig is ingericht en er nog een aantal zaken veranderd moet 
worden, zal de RI na de verbouwing moeten worden aangepast. 

Met de houder is besproken dat er veel risico's als uitgesloten beschreven staan die wel een risico 
vormen. Ook de risico's in de route die iedere dag gelopen gaat worden naar de buitenspeelplaats 
moet nog beschreven worden. 
Tijdens het onderzoek na registratie zal dit extra worden meegenomen". 

  
Tijdens de inspectie op 16 januari 2016 is gebleken dat er nog steeds risico's uitgesloten waren die 
niet uitgesloten kunnen worden. Ook is er geen risico-inventarisatie gemaakt van de route die de 
kinderen iedere dag lopen om bij de buitenspeelplaats te komen en is er geen risico-inventarisatie 
van de hal die, tijdens de inspectie, gebruikt werd om te spelen. 
  
Er is overleg en overreding toegepast. 

Tijdens de inspectie is afgesproken dat de uitgesloten risico's alsnog beschreven worden en dat er 
van de hal die in gebruik was genomen ook een risico inventarisatie zou worden gemaakt. 
Er is een nieuwe risico inventarisatie overlegd waarin de uitgesloten risico's van bijvoorbeeld de 

buitenruimte in zijn opgenomen. 
  
Aandachtspunt 

De route die de kinderen iedere dag lopen is niet opgenomen in de risico inventarisatie. Wel staat 
er in het actieplan veiligheid het volgende beschreven: 
  
"De route naar de buitenruimte gaat door de informatie/meldingsruimte van het AZC. Voordat de 
leidsters met de kinderen naar buiten gaan, controleert de leidster of er geen schermutselingen zijn 
bij de informatiebalie. Indien dit het geval is wachten de leidsters totdat het weer rustig is. De 
kinderen gaan aan het touw naar buiten, onder begeleiding van 2 leidsters. De kinderen worden in 

de speelzaal aan het touw gezet en moeten deze vasthouden totdat ze binnen de hekken zijn van 
de buitenruimte en deze is afgesloten. Bij het naar binnen gaan geld deze regel in omgekeerde 
vorm.Om de buitenruimte te bereiken komen we een trap tegen, waarnaast ook een rolstoelhelling 

is. We maken gebruik van de rolstoelhelling". 
  
en 
  

"Bij de ingang van het gebouw staat een prullenbak/asbak. Deze staat aan de kant waar de deur 
naartoe opendraait. De kinderen lopen aan het touw naar buiten en zullen in principe niet langs de 
prullenbak/asbak heen hoeven lopen. 
Dit is aangepast. Prullenbak/asbak is vervangen door een container en onderaan de trap is een 
asbaktegel gelegd. De kinderen komen hier niet langs".  
  

De houder laat door deze maatregelen zien dat het zich bewust is van de risico's. Wel moeten de 
risico's nog opgenomen worden in de inventarisatie. 
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Over het gebruiken van de hal en het ontbreken van een risico-inventarisatie geeft de houder het 
volgende aan: 
"Na de inspectie heb ik de beroepskrachten gesproken over het spelen in de hal/receptie ruimte. Ik 
heb daarbij aan gegeven dat de hal niet bedoeld is voor spelende kinderen. Het is een 
ontmoetingsplek voor andere bewoners van het AZC en er is een dagelijks openstelling om zich te 

melden. Ook als de receptie gesloten is vind ik spelen daar niet wenselijk gezien de risico’s. Het 
afdekken van die risico’s brengt kosten met zich mee en wellicht beperkingen voor de COA 
medewerkers. Ik heb dan ook met de pedagogisch medewerksters afgesproken dat zij die hal niet 
mogen gebruiken als speelhal, ook niet wanneer de receptie dicht is. Buiten staat een prachtige 
speelplek die ze daarvoor kunnen gebruiken". 
  
Omdat de houder aangeeft dat de hal niet meer gebruikt gaat worden om te spelen hoeft er niet 

met terugwerkende kracht een risico-inventarisatie gemaakt te worden. 
  

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De houder maakt gebruik van de Handleiding Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
van de Bracheorganisatie Kinderopvang.  
Ook is er een intern protocol signalering kindermishandeling /huiselijk geweld SKH versie 3 
december 2016 dat wordt gebruikt. 
In het interne protocol staat summier genoemd hoe de toebedeling van verantwoordelijkheden aan 

de diverse personeelsleden bij de stappen geregeld is.  
   
De beroepskracht kan signalen van kindermishandeling benoemen. De beroepskracht geeft aan dat 

ze zich nog extra wil gaan verdiepen in de culturele verschillen met betrekking tot 
kindermishandeling. Om zo nog alerter te kunnen zijn. De beroepskracht geeft aan dat er contact is 
met het CJG en dat er bij de gesprekken met ouders altijd gebruik gemaakt kan worden van een 
tolk. 

  
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Vierogenprincipe 
 
De beroepskrachten geven aan dat ze altijd met zijn tweeën op de groep staan. 

In het beleid staat beschreven dat als er een beroepskracht naar het toilet gaat ze een babyfoon 
mee zal nemen zodat ze kan horen wat er in de groep gebeurd. 
In de deuren van de groepsruimte zit glas zodat er te allen tijde iemand naar binnen zou kunnen 
kijken. 

  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 

 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Veiligheidsverslag 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ruimte en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Er is voldoende speelruimte beschikbaar voor de kinderen. 
De groep is passend ingericht; zo is er een huishoek, een bank met boekjes, zijn er lage tafels met 
stoeltjes en kasten met speelgoed. De beroepskracht geeft aan dat ze veel speelgoed in een dichte 

kast hebben gezet. Er was teveel speelgoed voor deze kinderen en ze kwamen niet aan spelen toe. 
  
Conclusie: 

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het gebouw waar de peuterspeelzaal zich in bevindt. 
Hij is passend ingericht; zo is er een zandbak en een speeltoestel. Ook is er een schuur met daarin 
fietsen en ander speelgoed. 
De peuterspeelzaal kan vrij beschikken over de speelplaats. 
  
Conclusie: 

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders informeert inzake het beleid. Tevens is 

gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
Via de website van Stichting peuterspeelzalen Harderwijk kunnen de ouders informatie krijgen over 

de PSZ m.b.t.: 
 het beleid 
 de klachtenregeling 

 het laatste inspectie rapport 
  
De klachten en geschillenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor ouders en 
oudercommissie, wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door De Geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  
Op de website is informatie beschikbaar voor ouders over de geschillencommissie en het 
klachtenloket kinderopvang. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  

De houder heeft een interne klachtenregeling. In deze regeling is beschreven dat de klacht ook 
direct ingediend mag worden bij de geschillencommissie. 
De afhandeling van een klacht staat te summier beschreven. 
Er staat alleen beschreven dat: 
 de klacht schriftelijk ingediend moet worden 
 als de klacht gaat om de peuterspeelzaal en/of de daar werkende peuterleidsters het op prijs 

wordt gesteld dat de klacht eerst besproken wordt met de betrokken medewerkers 

 dat er binnen 1 week een schriftelijke reactie zal zijn en dat er, indien nodig of gewenst een 
uitnodiging voor een gesprek zal volgen.  

Er staat niet beschreven dat: 

 de houder de klacht zorgvuldig onderzoekt 
 de houder de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling 
 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld wordt 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afgehandeld zal zijn 

 in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 
zijn gerealiseerd 

  
  
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 2.13a lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Website 
 Klachtenregeling 

 Klachtenprocedure 
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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 

Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 
(art 2.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

Peuterspeelzaalwerk en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een peuterspeelzaal wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de wettelijke eisen. 
(art 2.2 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De peuterspeelzaal beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door 
andere niet structureel ingezette personen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan de peuterspeelzaalgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop de achterwacht is geregeld indien slechts één beroepskracht in een peuterspeelzaal 

aanwezig is op de locatie. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die 
hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren 
en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18a en 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

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 en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 

groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 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 beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 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 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) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(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 na 1 maart 
2013. 
(art 2.6 lid 3 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) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort 
en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke 

vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.11 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 2 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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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 2.12 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 2.12 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; 
art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; 
art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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) 
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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 bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 2.9a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 

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) 

 

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) 

De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

Buitenspeelruimte 

Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peuterspeelzaal. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 2.11 lid 1 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 4c Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 2.11 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 2.13a lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 2.13b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 2.13a lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 2.13a lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een peuterspeelzaal is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 2.13b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal 't Vlindertje 

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 : 16-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-01-2017 
Zienswijze houder : 13-02-2017 
Vaststelling inspectierapport : 13-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-02-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-02-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

Reactie/zienswijze n.a.v. GGD inspectierapport speelzaal ’t Vlindertje (AZC) 
  
  

Voorschoolse educatie  
Op de groep werken tijdens de inspectie 2 beroepskrachten. 1 beroepskracht is in het bezit van 
een diploma dat voldoet aan de gestelde eis. Deze beroepskracht is ook geschoold als VVE coach 
binnen de organisatie. 
De andere beroepskracht is (nog) niet in het bezit van een diploma dat voldoet aan de gestelde 

eis m.b.t. de VVE. De beroepskracht geeft aan dat ze op dit moment de opleiding bij de CED groep 
van Puk&Ko volgt. Ze is ongeveer op de helft van de opleiding en verwacht in juni haar diploma te 

hebben behaald. 
  
Conclusie:  
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde. 
  
Reactie SKH: 
Laatstgenoemde beroepskracht is relatief kort in dienst als pedagogisch medewerker bij SKH en is 

vrij snel aangemeld voor de VVE training Puk & Ko bij de CED Groep die in het najaar van 2016 
zou starten. 
Het aanbod van VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers is in onze regio zeer beperkt. 
Bovendien is het gebruikelijk om bij nieuwe medewerkers een proefperiode in te lassen om het 

functioneren te beoordelen alvorens te investeren in een duur opleidingstraject. Het is dus bijna 
ondoenlijk om als organisatie te allen tijde te voldoen aan deze eis. 

In de begroting van SKH die ten grondslag ligt aan peuterspeelzaal ’t Vlindertje en waar de 
gemeente Harderwijk haar goedkeuring aan heeft gegeven, is bovendien VVE-scholing 
opgenomen. Op voorhand was bekend dat er mogelijk geïnvesteerd diende te worden in VVE-
gecertificeerd personeel. 
  
  
Klachten en geschillen per 1 januari 2016  

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
De houder heeft een interne klachtenregeling. In deze regeling is beschreven dat de klacht ook 
direct ingediend mag worden bij de geschillencommissie. 
De afhandeling van een klacht staat te summier beschreven. 
Er staat alleen beschreven dat: 

 

wordt gesteld dat de klacht eerst besproken wordt met de betrokken medewerkers 

uitnodiging voor een gesprek zal volgen. 
  
Er staat niet beschreven dat: 

 

 
 

 na indiening bij de houder, afgehandeld zal zijn 

gerealiseerd 
  

Conclusie  

Er wordt niet voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
  
  
Reactie SKH: 
De interne klachtenregeling van SKH is inmiddels aangepast conform bovenstaande punten (zie 
onze website). 
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