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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd onderzoek voor registratie.
Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Harmonisatie geldt de beschikking tot exploitatie
van de PSZ als een beschikking tot exploitatie van een KDV totdat er een nieuw besluit is genomen
door de gemeente. Omdat de beschikking slechts voorlopig is, heeft de gemeente Apeldoorn
opdracht verleend tot een onderzoek voor registratie waarin de voor de omgezette peuterspeelzaal
nieuwe dagopvang-items zijn beoordeeld.
Het betreft:

aantal beroepskrachten;

eisen aan ruimtes.
Beschouwing
Peuteropvang Het Peuterweb (PSZ) is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang
OOK. Deze koepel valt onder Doomijn, de kinderopvang van Stichting Travers.
De peuteropvang is gehuisvest in Brede School Het Web. Twee tot vierjarige peuters met een VVEindicatie komen hier drie vaste dagdelen per week.
Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de peuteropvang en de kleutergroepen.
Oudere peuters mogen activiteiten doen bij de kleutergroepen en kleuters komen op bezoek in de
peutergroep.
De beroepskrachten zijn betrokken bij de opvang en hebben zich coöperatief opgesteld tijdens het
inspectiebezoek.
Inspectiegeschiedenis

20-06-2016 Onderzoek voor registratie. Eén overtreding met verzachtende omstandigheden,
pedagogisch beleid voldoet niet.

24-11-2016 Onderzoek na registratie. Pedagogisch beleid voldoet. De onderzoeksbevindingen
zijn positief.

05-10-2017 Jaarlijks onderzoek. Binnen de volgende onderdelen zijn overtredingen
geconstateerd: pedagogisch beleid, personeel en groepen (VOG) en Ouderrecht, de
oudercommissie.
Onderzoeksopzet
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft een onderzoek plaats gevonden waarvan twee
rapporten zijn opgemaakt:
- een rapport voor onderzoek voor registratie;
- een inspectierapport van het jaarlijkse onderzoek.
Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Harmonisatie geldt de beschikking tot exploitatie
van de peuterspeelzaal (PSZ) als een beschikking tot exploitatie van een kinderdagverblijf (KDV)
totdat er een nieuw besluit is genomen door de gemeente. Omdat de beschikking slechts voorlopig
is, heeft de gemeente Apeldoorn opdracht verleend tot een onderzoek voor registratie waarin de
voor de omgezette peuterspeelzaal nieuwe dagopvang-items zijn beoordeeld.
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Bevindingen
Peuteropvang Het Peuterweb voldoet aan de onderzochte wettelijke voorschriften.
Onderzoek voor registratie
Aan de kwaliteitseisen als gevolg van het wetsvoorstel Harmonisatie wordt voldaan. Geadviseerd
wordt een nieuwe beschikking af te geven.
Jaarlijks onderzoek
De peuteropvang voldoet aan de onderzochte nieuwe wettelijke voorschriften. De houder heeft de
overtredingen die bij het jaarlijks onderzoek in 2017 zijn geconstateerd hersteld conform de
nieuwe wettelijke voorschriften.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Voor 01-01-2018 werd op peuterspeelzalen, indien van toepassing, de beroepskracht/vrijwilligerkindratio getoetst tijdens het inspectiebezoek. Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel
Harmonisatie is inzet van vrijwilligers niet langer toegestaan in relatie tot de inzet van personeel in
relatie tot het aantal kinderen.
De houder is verplicht gediplomeerde beroepskrachten in te zetten.
Aantal beroepskrachten
Uit onderzoek naar de verhouding van beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen blijkt dat
de beroepskracht-kindratio is geborgd. De plannings- en presentielijsten zijn ingezien via het
digitale systeem van de organisatie.
Op het moment van onderzoek worden 16 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten.
Het kindercentrum is alleen dagdelen geopend. Er is geen sprake van een afwijking
van het vereiste aantal minimaal in te zetten beroepskrachten.
De inzet van het aantal beroepskrachten wordt bepaald op grond van de geldende rekenregels.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Accommodatie
In de verordening voor peuterspeelzalen van de Gemeente Apeldoorn waren kwaliteitseisen
opgenomen die betrekking hebben op de bruto oppervlakte van de binnen- en buitenruimte.
Na de Harmonisatie dient houder te voldoen aan de regels die gelden binnen de kinderopvang.
Eisen aan ruimtes
De peuterspeelzaal heeft een vaste groepsruimte tot de beschikking. Deze groepsruimte is
aangeduid op de plattegrond die de houder aangeleverd heeft.
Het lokaal heeft een oppervlakte van 55.6 m². Daarnaast maakt de peuterspeelzaal gebruik van
een gezamenlijke ruimte met de kleuters van de school. Deze ruimte heeft een oppervlak van 5,2
m². Er is voldoende ruimte beschikbaar voor de opvang van 16 kinderen.
De inrichting is passend in relatie tot het aantal kinderen. De inrichting is leerrijk met doelgerichte
speelhoeken en ontwikkelingsmaterialen die de kinderen zelf kunnen pakken.
De ruimtes voldoen aan de kwaliteitseisen.
Vanuit het kindercentrum is rechtstreeks toegang tot een omheind speelplein. Hiervoor geldt dat er
tenminste 3 m2 vaste buitenspeelruimte per aanwezig kind is.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Plattegrond

E-mailwisseling houder
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Peuteropvang Het Peuterweb
http://www.kinderopvangook.nl
000033340889
16
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang OOK
Postbus 1064
8001 BB Zwolle
www.kinderopvangook.nl
08222458
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mw. M. Poortinga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

14-03-2018
18-06-2018
09-07-2018
09-07-2018
11-07-2018
11-07-2018

: 16-07-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze conceptrapport POV Het Peuterweb
Datum: 9 juli 2018
Naar aanleiding van het inspectiebezoek voor registratie op 14 maart 2018:
Wij zijn tevreden met de inhoud van dit rapport en kunnen ons vinden in het verslag dat door de
toezichthouder van GGD Noord en Oost Gelderland is opgesteld.
Met vriendelijke groet,
Marijke van Meer,
Leidinggevende (VVE) peuterspeelzalen
Doomijn Kinderopvang
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