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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 dinsdag 14 november 2017 is peuterspeelzaal 't Dolfijntje van SKH in opdracht van de 

gemeente Harderwijk bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Het onderzoek heeft zich gericht op vrijwel alle voorwaarden. 

 

 
Beschouwing 
 
Peuterspeelzaal Dolfijntje is een onderdeel van SKH (Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk). De 
PSZ is gevestigd in een school. 
De peuterspeelzaal is een VVE-peuterspeelzaal. Ze werken met het vve programma Puk&Ko en 

maken gebruik van het kind volgsysteem KIJK!. 
  
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. 
  
Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het onderzoek na registratie op 14-11-2016 zijn er tekortkomingen geconstateerd op de 
onderdelen: 

 Pedagogisch klimaat; pedagogisch beleid 
 Personeel en groepen; VVE 
 Veiligheid en gezondheid; Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en Meldcode 
 Ouderrecht; Informatie 

 
Tijdens het nader onderzoek op 22-2-2017 wordt er voldaan aan alle onderzochte voorwaarden. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er is overleg en overreding toegepast in het domein; Veiligheid en gezondheid'. 
Er is een aandachtspunt aangegeven in het domein; 'Ouderrecht. 
  

Een verdere toelichting is te lezen in het rapport. 
  

 
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. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Stichting peuterspeelzalen Harderwijk heeft een pedagogisch beleid voor iedere locatie en een 
werkplan Dolfijntje 2016-2017. 
Deze is ingezien en gelezen en beoordeeld door de toezichthouder. 
  
In het pedagogisch beleid staat o.a. het volgende vermeld: 

- wenbeleid 
- vierogenprincipe 
- de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw 
- openingstijden 
- visie van de Stichting 
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 
 
Pedagogische praktijk 
 
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden: 
 Vrij binnen spelen 

 Binnenkomst 
 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. 
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Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Begroeten 
De kinderen worden individueel en enthousiast begroet. De beroepskracht zegt: "'X', ben je er 
gezellig joh" en 'X', ben je er weer, hallo lieverd." 

Tijdens de kring wordt er een 'Goedemorgenliedje' gezongen. De beroepskracht zegt daarna 
goedemorgen tegen ieder kind afzonderlijk. Het kind zegt goedemorgen terug. 
  
Respectvolle intimiteit 
Een kind moet huilen. De beroepskracht neemt haar op schoot en het kind laat zich troosten. De 
beroepskracht laat zich leiden door de reactie van het kind. 
  

Respectvol contact 
De beroepskrachten hebben korte gesprekje met de kinderen waarbij ze beide bijdragen aan de 

voortgang van het gesprek. 
De beroepskracht heeft een gesprekje met een kind over of ze een groot of klein bed heeft. Het 
kind geeft aan dat ze een klein bed heeft en de beroepskracht vraagt of alle knuffels er dan wel in 
passen. 

  
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 

Doelgericht aanbod 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. 
Als de kinderen verdeeld zijn over twee kringen wordt er een activiteit gedaan rondom het VVE 
thema 'Wat heb jij aan vandaag'. Er staat een koffertje in het midden op de grond en de kinderen 

mogen om de beurten er iets uit pakken. Een kind pakt de kam en gaat de haren van Puk 
kammen. Een ander kind pakt de tandenborstel en gaat de tanden van Puk poetsen. 
  

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, blokken, teken spullen en little people speelgoed. 

  
Taalverrijking 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking. 
In de kring wordt een boekje voorgelezen en worden er liedjes gezongen. 
Een kind wijst iets aan en de beroepskracht zegt wat het is. Het kind herhaalt het woord en de 
beroepskracht geeft hem een compliment. 
Het kind zegt bijvoorbeeld schommel en de beroepskracht zegt: "Ja schommel, heel goed". 
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Sociale competenties 
Begeleiden en feedback 
De beroepskracht begeleiden ook de positieve interacties tussen de kinderen. 
De kinderen zitten in de kring en een kind kamt de haren van Puk. De andere kinderen moeten 

lachen en de beroepskracht zegt: "Ja, wat goed gaat dat hè?" 
  
Empathie 
De beroepskrachten benutten verdrietige en spannende momenten om de kinderen emoties te 
leren kennen en te herkennen. 
  
Kinderen zijn deel van de groep 

Participatie 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij organisatorische en verzorgende taken. 

Observatie 1 
De kinderen mogen in twee kringen gaan zitten en moeten zelf een stoel meenemen. 
  
Observatie 2 

Tijdens de kringactiviteit mogen de spulletjes terug in het koffertje gedaan worden. De 
beroepskracht vraagt steeds een ander kind om er iets in te doen. Bijvoorbeeld de tandenborstel, 
kam of boekje. 
  
Observatie 3 
De beroepskracht zet een wekker en zegt dat als de wekker gaat ze gaan opruimen. De wekker 
gaat en de beroepskracht zegt: "Horen jullie dat? We gaan opruimen". Ondertussen wordt er een 

opruimliedje gezongen en verdelen de beroepskrachten de taakjes onder de kinderen. 
  
  

Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Uitleg en instructie 
Observatie 1 

Een kind gooit met blokjes. Hij kan nog geen Nederlands. Hij wordt bij de hand genomen en samen 
worden de blokjes weer op tafel gelegd. 
  
Observatie 2 
De kinderen moeten in de kring op hun stoeltje zitten. Een kind gaat steeds staan en de 
beroepskracht zegt: 'Ga nog maar even zitten X'. 

  
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samen zijn. 
Sociale oefenplaats 

Kinderen worden aangesproken op hun gedrag met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
Observatie 1 
De beroepskracht vraagt iets aan een kind en een ander kind wil antwoord geven. De 

beroepskracht zegt: "Even wachten 'X', 'Y' mag eerst. 
  
Observatie 2 
Een beroepskracht gaat met vier kinderen een ketting maken. Een vijfde kind wil ook. De 
beroepskracht zegt: "Zo meteen. Dan gaan eerst de kinderen die hem nog niet gemaakt hebben en 
dan is er ook nog wel tijd voor jou. Oké?" 
  

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. 
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Vierogenprincipe 
In het pedagogisch werkplan wordt aangegeven dat er altijd twee beroepskrachten aanwezig zijn. 
Tijdens de inspectie op 14 november 2017 waren er inderdaad twee beroepskrachten aanwezig. 
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
De peuterspeelzaal is 9 dagdelen per week geopend. De kinderen met een VVE indicatie komen 
minimaal 3 ochtenden. Ze mogen wel 4 ochtenden komen, maar sommige ouders kiezen daar zelf 

niet voor. 
  

Per 8 kinderen is er een beroepskracht. 
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Als er meer dan 8 kinderen zijn, werken er 2 
beroepskrachten. 
  

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 kind volgsysteem 'KIJK!'. 
  

Uit een steekproef blijkt dat de beroepskrachten in het bezit zijn van een diploma dat voldoet aan 
de gestelde eis. De beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar ten minste 
niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

  
Opleidingsplan 
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: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 

 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

  
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in 
groepen dient om te gaan. 
  
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Uit een steekproef blijkt dat de beroepskrachten en stagiaire in het bezit zijn van een verklaring 
omtrent het gedrag die voldoet aan de voorwaarden. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende beroepskwalificatie conform CAO. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Tijdens de inspectie op 14 november 
waren er 14 kinderen. Op de peuterspeelzaal zijn drie vaste beroepskrachten werkzaam. 
  
  

Maand Dag Aantal kinderen   

    ochtend middag 

November Maandag 16 16 

November Dinsdag 16 16 

November Woensdag 14   

November Donderdag 16 16 

November Vrijdag 16 14 

  
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Tijdens de inspectie op 14 november 2017 waren er 14 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig. 
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de inspectie werd er Nederlands gesproken. 
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 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 houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 

volwassene. 
  
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Risico-inventarisatie veiligheid  
Op de locatie is een risico-inventarisatie veiligheid die dateert van januari 2017. Ook zijn 
er actieplannen gemaakt in januari 2017. 
Van alle toegankelijke ruimtes is een inventarisatie gemaakt; 

 Entree 
 Leefruimte 
 Buitenruimte 

 Sanitair kinderen 
 Keuken 
 Sanitair volwassenen 

 Kantoor 
 Bergruimte 
 Omgeving 
  
Uit de risico inventarisatie veiligheid blijkt dat de risico's voldoende zijn ingeschat. 
De term 'uitgesloten' is alleen gebruikt als het risico echt niet van toepassing is. 
  

Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aangegeven maatregel om risico's te verkleinen of uit 
te sluiten genomen worden. 
Zo staat bijvoorbeeld de waterkoker buiten het bereik van de kinderen en zijn de stopcontacten 

beveiligd. 
  
  
Risico-inventarisatie gezondheid 

Op de locatie is een risico-inventarisatie gezondheid die dateert van januari 2017. 
  
Uit de risico inventarisatie veiligheid blijkt dat de risico's voldoende zijn ingeschat. 
De term 'uitgesloten' is alleen gebruikt als het risico echt niet van toepassing is. 
  
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aangegeven maatregel om risico's te verkleinen of uit 

te sluiten genomen worden. 
Zo worden bijvoorbeeld de handen gewassen na een toiletbezoek of het afvegen van een 
'snottebel'. 
   

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
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Meldcode kindermishandeling 
 
De beroepskracht geeft aan dat ze binnenkort een specifieke training van 1 of 2 avonden gaat 
volgen over het thema 'Kindermishandeling'. 
  

Uit het gesprek met de beroepskracht is gebleken dat zij kennis heeft van de door de houder 
vastgestelde meldcode. Daarnaast heeft de beroepskracht kennis van de signalen en de te nemen 
route indien er signalen zijn. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
  

Overleg en overreding 
De houder heeft een protocol signalering kindermishandeling. Op de locatie is een oudere versie 

van de meldcode Kindermishandeling (maart 2015) waarin het AMK nog genoemd staat. 
Tijdens het nader onderzoek op 15-2-2017 is het 'Protocol signalering Kindermishandeling/huiselijk 
geweld SKH, Versie 3 dec. 2016' beoordeeld. Deze voldeed aan de gestelde eisen. Er is dus een 
nieuwere versie beschikbaar. 

  
De houder heeft aangegeven dat inmiddels de nieuwe, juiste versie op de locatie aanwezig is. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 

Vierogenprincipe 
 
De beroepskrachten kunnen altijd gezien of gehoord worden door andere volwassenen. De 

groepsruimte is voorzien van ramen aan de kant van de gang. De gang wordt ook door ouders en 
leerkrachten van de school gebruikt. De toiletten zitten "aan de gang" en zijn vrij toegankelijk voor 
anderen. 
  

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 

(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "accommodatie en inrichting". 
  

 
Binnenruimte 
 

Er zijn voldoende beschikbare meters voor 16 kinderen. 
De groepsruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen. Zo is er 
bijvoorbeeld een leeshoek met een bank, een autokleed, een winkeltje en een huishoek. Er zijn 2 
lage tafels en 1 hoge tafel. Op de tafels staat Little People speelgoed en duplo. In de kasten staat 

divers speelgoed en puzzels. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
In de buitenruimte zijn voldoende vierkante meters per kind beschikbaar. De ruimte is passend 
ingericht en aangrenzend aan het schoolgebouw waar de peuteropvang zich bevindt. 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Ouderrecht 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet Kinderopvang 

stelt dat de houder moet zorgdragen voor onder andere: 
 Het hebben van een klachtenregeling 
 Aangesloten zijn bij de geschillencommissie. 
  
De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld. 
  

 
Informatie 
 

Op de website van de organisatie is informatie beschikbaar voor ouders over de 
geschillencommissie. 
  
Tevens staat er informatie over de klachtenregeling en wordt er aangegeven dat ouders zich 

kunnen richten tot het klachtenloket kinderopvang. Op de groep hangt een poster en er liggen 
folders voor de ouders met betrekking tot het 'klachtenloket kinderopvang'. 
  
Op de website staat het rapport van het nader onderzoek op 15 februari 2017. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 
Oudercommissie 

 
De houder geeft aan dat er niet per locatie een oudercommissie is, maar dat er een centrale 
oudercommissie is. 

"we het afgelopen jaar veel moeite gedaan daar ouders voor te werven (oproepen via de speelzaal, 
vragen bij intake nieuwe ouders, persoonlijk ouders benaderen, Facebook berichten etc.) 
We hebben nu een centrale OC en hebben als speerpunt voor 2018 om voor elke locatie een OC te 
hebben!" 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

 
 
Klachten en geschillen 

 
De houder is aangesloten bij de 'Geschillencommissie Kinderopvang'. 
  
Aandachtspunt 

De houder heeft het protocol 'klachtenregeling oktober 2017' gemaild aan de toezichthouder. 
In deze klachtenregeling staan niet de wettelijk verplichte voorwaarden vermeld. 
Deze staan wel op de website van de organisatie onder het onderwerp 'kwaliteit en klachten'.  
  
Op de website van de organisatie staan de volgende, verplichte, voorwaarden vermeld: 
 De regeling is schriftelijk vastgelegd. 

 De klacht wordt zorgvuldig onderzocht. 
 Voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat 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 afhandelt. 

 De klacht uiterlijk zes weken na indiening 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. 
 

Deze voorwaarden dienen, voor de volledigheid, toegevoegd te worden aan de klachtenregeling. 
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Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 
(spel)activiteiten waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep dan wel de 

peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten. 
(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 c 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) 

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) 
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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) 

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 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) 

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) 
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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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 

ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 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) 

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) 

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) 

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) 
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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) 

 

Accommodatie 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) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een peuterspeelzaal 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de ouders de gelegenheid 

deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 2.15 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

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 afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening 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 : Dolfijntje 

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 : 14-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-12-2017 
Zienswijze houder : 05-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

Concept rapport gelezen. Het aandachtspunt t.a.v. de klachtenprocedure toegevoegd. 
Ik ontvang graag de definitieve versie. 
  

Met vriendelijke groet, 
Nel van Vliet 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


