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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Peuterspeelzaal Spelenderwijs is op 20 september 2021 in opdracht van de gemeente Nunspeet 

voor de 2e keer onderzocht voor een nader onderzoek. 

 

Tijdens het regulier onderzoek van d.d. 19-08-2021 heeft de toezichthouder tekortkomingen 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken met de houder heeft gemaakt. 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde tekortkomingen. 

In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere 

inspectie-items. 

 

In dit rapport wordt weergegeven aan welke kwaliteitsvoorschriften is voldaan en waaraan niet of 

niet in voldoende mate is voldaan. 

 

Beschouwing 

Peuteropvang Spelenderwijs is gevestigd in een eigen ruimte tegenover basisschool de 

Ridderschool te Nunspeet. 

Deze locatie heeft opvang voor maximaal 16 kindplaatsen per dag. 

De peuteropvang heeft een eigen ingerichte groepsruimte met daarbij een aansluitende 

buitenruimte. 

De peuteropvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• onderzoek voor registratie; 22-05-2018 geen overtredingen. 

• onderzoek na registratie; voldoet de houder aan de wettelijke voorschriften. 

• jaarlijks onderzoek; 1-11-2018; de houder voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

• in 2020 heeft er geen onderzoek plaats gevonden vanwege covid 19. 

• Jaarlijks onderzoek 17 juni 2021 Er zijn overtredingen geconstateerd betreffende: • Personeel 

en groepen; de verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang • 

Ouderrecht; informatie. 

• nader onderzoek op 19 en 26 augustus 2021 op de volgende domeinen:-voorschoolse 

educatie ; opleidingsplan.-Verklaring omtrent het gedrag. -Informatie; inspectie rapport 

plaatsen op de website. 

 

Op 20 september 2021 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op de domeinen: 

• Voorschoolse educatie; opleidingsplan 

• verklaring omtrent het gedrag  

 

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Voorschoolse educatie 

De houder heeft een opleidingsplan opgestuurd. 

Dit opleidingsplan heet : opleidingsplan 2019/2023. 

Het gaat vooral om een plan te hebben betreft de VE. Hoe wordt de kennis en vaardigheden 

onderhouden. Dit moet op een concrete en toetsbare wijze tot uiting komen. 

 

In het plan worden trainingen weergegeven voor het jaar 2018 en 2019. 

 

In een schema in het plan wordt weergegeven welke training en of cursus wordt gegeven en welke 

maand en jaar. 

Ook wordt weergegeven dat er tijdens een vergadering, de laatste van het jaar, wordt 

geïnventariseerd hoe het aanbod is geweest en of deze zijn “bevallen".  

 

Het opleidingsplan voldoet minimaal aan de wettelijke eis. 

Voor het jaar 2022 wordt dit punt extra geïnspecteerd omdat het op een aantal punten wel 

verbeterd moet worden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op 20 en 21 -09-2021 heeft er en verificatie plaats gevonden in het LRK om te kijken of de 

houders/bestuurders gekoppeld en geverifieerd zijn. 

Het vorige onderzoek van 19 augustus 2021 wees uit dat er een aantal 

Functionarissen/bestuurders (5 van de 7) conform NHR staan niet ingeschreven, gekoppeld in het 

register kinderopvang . 

Bij de huidige inspectie blijkt dat er bij drie functionarissen/ bestuurders de VOG-verificatie niet 

op orde te zijn. 

Er zijn een aantal functionarissen / bestuurders die nu wel voldoen, maar nog niet allemaal. 

 

conclusie: 

Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de wettelijke eis. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelzaal Spelenderwijs 

Website : https://www.spelenderwijsnunspeet.nl/ 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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 : Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen 

Nunspeet 

Adres houder : F.A. Molijnlaan 69 

Postcode en plaats : 8071 AC Nunspeet 

KvK nummer : 08207901 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 

Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
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Planning 

Datum inspectie : 20-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 27-09-2021 

 

 

 

 

 

 


