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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 31-08-2015 is peuterspeelzaal de Boomhut in opdracht van de gemeente Nunspeet bezocht 

voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met 
name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
 
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
 

 Pedagogische praktijk 
 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 

 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 
 Vierogen-principe 
 

 
Beschouwing 
 

Peuterspeelzaal de Boomhut is gevestigd in de St. Franciscusschool.  De peuterspeelzaal beschikt 
over een eigen ruimte in het gebouw en hoeft niet gedeeld te worden met andere groepen. De 
ruimte oogt fris en ziet er verzorgd en netjes uit. de ruimte heeft een aantal speelhoeken. De 
groep bestaat uit 14 peuters met uitloop naar 16 peuters per ochtend in de leeftijd van twee tot 

vier jaar en wordt begeleid door twee beroepskrachten. 
 
Peutergroep De Boomhut valt vanaf vorig jaar onder de school(SKO) waar de locatie gevestigd is. 

De beroepskrachten en de school geven aan nog wat zoekende te zijn naar de wijze van 
samenwerking. 
  
De inspectie is op een prettige manier verlopen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties 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. 
   
 
Pedagogische praktijk 
 

De praktijkobservatie is uitgevoerd op maandagochtend 31 augustus. Bij binnenkomst van de 
toezichthouder zijn de kinderen van de Boomhut samen met de beroepskrachten aan het gymmen 

in de gymzaal van de school. De onderstaande momenten zijn geobserveerd: 
 Gymmen in het gymlokaal; 
 Eetmoment (fruiteten); 
 Vrij spel. 

 
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): 
 
Waarborgen van de emotionele veiligheid 
 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten kennen alle kinderen op de groep en zijn goed op de hoogte van eventuele 
bijzonderheden. Er is sprake van respectvol contact naar de kinderen toe. Een van de kinderen is 

bezig met zindelijk worden. De beroepskracht geeft aan:'' Zeg je het als je moet plassen, dan gaan 
we naar de wc''. 
Als een van de kinderen tijdens de gymactiviteit te hoog schiet met de bal gaat de beroepskracht 
naar het kind toe, gaat door de knieën om op ooghoogte te zijn met het kind en maakt de afspraak 

dat de bal niet zo hoog mag. Ze legt uit waarom. 
 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
Tijdens het gymmen doen de beroepskrachten enthousiast mee en houden ondertussen steeds 
contact met alle kinderen. De beroepskrachten geven de kinderen complimenten als ''heel goed'', 
''wat knap van jou'', ''goed hoor.'' Er is een nieuw kindje op de groep. Hij moet nog wennen en is 

verdrietig. De beroepskrachten proberen hem gerust te stellen, maar ook te betrekken in het 
groepsproces. 
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Ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
In de gymzaal is een parcours uitgezet voor de kinderen. De kinderen kunnen over dingen heen, 
klimmen en kruipen. Het geeft uitdaging, avontuur en plezier voor de kinderen. Wanneer de 

kinderen het parcours een aantal keren hebben afgelegd is het tijd voor een ander spel. De 
kinderen willen graag voetballen. De beroepskrachten maken deel uit van het spel door op de goal 
te gaan staan. De kinderen mogen om de beurt schieten. Na het voetballen wordt er nog een spel 
gedaan. De kinderen mogen allemaal op één lijn gaan staan. De beroepskracht gooit de bal naar 
een kind en hij/zij mag de bal dan terug gooien. Alle kinderen komen aan de beurt. 
 
Ontwikkeling van de sociale competentie 

 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 

De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met de zelfde interesses. De 
beroepskracht gaat samen met de kinderen met de trein spelen op de grond. De kinderen worden 
uitgenodigd om samen te spelen door bijvoorbeeld samen het spoor aan te leggen. 
 

De kinderen zijn deel van de groep. 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer op de groep. Door zorg voor de 
inrichting en aankleding van de ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en 
hebben zorg voor alle kinderen. 
 
Overdracht van normen en waarden 
 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 

  Observaties 
  Website 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk 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 de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag op locatie blijkt dat de aanwezige 
beroepskrachten in het bezit zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat alle 
aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De toezichthouder heeft op locatie de presentielijsten ingezien. 
 

Er worden maximaal 16 kinderen in de peuterspeelzaalgroep gepland en opgevangen. 
 
Achtereenvolgens is de bezetting van kindplaatsen per dag als volgt: 

 Maandag: 7 kinderen 
 Dinsdag:  10 kinderen 
 Woensdag: 10 kinderen 
 Vrijdag: 10 kinderen 
Op het moment van de inspectie worden 6 kinderen opgevangen. 1 kind is afwezig. 
 
 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Op het moment van inspectie worden 6 kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Er is 1 

kind afwezig. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Vierogenprincipe 
 
Het vierogenprincipe is op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskrachten de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 

 
Het vierogenprincipe is beschreven in het pedagogisch beleid van de Boomhut. 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

 

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) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan 

twee maanden. 
(art 2.6 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Vierogenprincipe 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peutergroep De Boomhut 

Website : http://www.peutergroepdeboomhut.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : SKO Kinderopvang 

Adres houder : Meentweg 14 
Postcode en plaats : 8224 BP Lelystad 

KvK nummer : 62101188 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Eising 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 
Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
 
Planning 
Datum inspectie : 31-08-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 15-09-2015 
Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

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

 
 

 

 


