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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 regulier onderzoek. 

Op  7 mei 2014 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. 
  

Beschouwing 

 
Peuterspeelzaal de Boomhut is gevestigd in een ruimte in een basisschool. De ruimte is exclusief 

bestemd voor de peuters en hoeft dus niet gedeeld te worden met andere groepen. De ruimte oogt 
fris en ziet er verzorgd en netjes uit. de ruimte heeft een aantal speelhoeken. 

Peutergroep De Boomhut is een particuliere peuterspeelzaal. 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 gediplomeerde leid(st)ers. 
  

Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Peutergroep De Boomhut te NUNSPEET 

 
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 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. 
  

Pedagogische praktijk 
 

De ruimte biedt de kinderen de mogelijkheid om tot spel te komen. Er zijn verschillende 
spelmaterialen aanwezig en alle spelmaterialen zien er verzorgd uit. 

Er zijn verschillende speelhoeken. 

Aan de hand van kaarten welke aan de wand hangen wordt het ritme van de ochtend en de 

structuur voor de kinderen inzichtelijk gemaakt. 
In de kring worden liedjes gezongen en er vindt een kringgesprek plaats. 

Ieder heeft zijn inbreng. de medewerkers sturen het kringgesprek op rustige wijze , op die manier 
komen alle kinderen aan bod. Ieder kind vertelt zijn verhaal, de interactie is prettig. 

De medewerkers zijn duidelijk en consequent. Heel af en toe wordt er gecorrigeerd zonder uitleg. 

'' Even luisteren '', ''Even stil zijn in de kring ''. 

Alles op rustige toon.  

  
Kinderen kennen de afspraken en er wordt door de medewerkers adequaat bijgestuurd in gedrag 

bijvoorbeeld tijdens een kleine onenigheid tussen kinderen. 
De benadering bij de onenigheid is positief naar kinderen toe, ook geeft de medewerker uitleg 

waarom iets liever op een andere manier kan. 

 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview anderen (medewerker) 
• Observaties 

• Pedagogisch beleidsplan 
website 
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Peutergroep De Boomhut te NUNSPEET 

 

Personeel en groepen 

 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat alle beroepskrachten in het bezit zijn van een Verklaring 

Omtrent Gedrag die voldoet aan de voorwaarden. 
  

Uit een steekproef op de locatie blijkt dat alle beroepskrachten in het bezit zijn van een 
beroepskwalificatie conform CAO. 

   
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

 
Passende beroepskwalificatie 

 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 

Opvang in groepen 
 

Er is 1 groep met maximaal 16 kinderen. 

 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview anderen (medewerker) 
• Observaties 

• Verklaringen omtrent het gedrag 

• Diploma's beroepskrachten 

• Presentielijsten 
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Peutergroep De Boomhut te NUNSPEET 

 

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 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 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 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 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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 2.6 lid 3 en 3.8g 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) 

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 2.6 lid 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. 
(art 2.6 lid 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 2.6 lid 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peutergroep De Boomhut 

Website : http://www.peutergroepdeboomhut.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000053259831 

Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Sofie Colette Georges Vandenbussche 
KvK nummer : 00002314 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 7300AB APELDOORN 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. Stijnman 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : NUNSPEET 

Adres : Postbus 79 

Postcode en plaats : 8070AB NUNSPEET 

 
Planning 

Datum inspectie : 07-05-2014 

Opstellen concept inspectierapport : 07-05-2014 
Zienswijze houder : 28-05-2014 

Vaststelling inspectierapport : 28-05-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 05-06-2014 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-06-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 10-06-2014 
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Peutergroep De Boomhut te NUNSPEET 

Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

 

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

                      
  

Geachte mevrouw Stijnman, 
  

Hier de zienswijze van Peutergroep de Boomhut naar aanleiding van het GGD rapport. 
  

We hebben de inspectie van de GGD op prijs gesteld en vinden het fijn dat wij ons in de 
observaties/ bevindingen terug herkennen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Sofie Veersma 

Peutergroep de Boomhut 

 
 
 

 


