
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp (KDV) 
Slingerbos 4 
7431BV DIEPENVEEN 
Registratienummer 239712560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD IJsselland 
In opdracht van gemeente:  Deventer 
Datum inspectie:    26-09-2016 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 03-11-2016 

 



 

2 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-09-2016 

Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp te DIEPENVEEN 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ............................................................................................... 4 

Pedagogisch klimaat ..................................................................................................... 4 

Personeel en groepen .................................................................................................... 6 

Veiligheid en gezondheid ............................................................................................... 7 

Inspectie-items ................................................................................................................ 9 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 13 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 13 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 14 



 

3 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-09-2016 

Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp te DIEPENVEEN 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
  
In dit onderzoek is op grond van de bevindingen bij voorgaande inspecties, een beperkt aantal 
kwaliteitseisen onderzocht. Dat zijn de volgende: 
  
 de eisen aan het personeel; 
 de opvang in groepen; 
 de beroepskracht-kind-ratio; 
 de pedagogische kwaliteit; 
 Het pedagogische beleid; 
 Het gezondheids- en veiligheidsbeleid. 
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie op 26 september 2016. Na 
de feiten over kinderdagverblijf Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp en de inspectie 
geschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 
  
Feiten over Kinderdagverblijf Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp 
Kinderdagverblijf Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp staat bekend als peuterspeelzaal 't 
Spölhuusken en zal ook als zodanig worden benoemd in de rest van dit rapport. 
Peuterspeelzaal 't Spölhuusken biedt kleinschalige kinderopvang aan en is al jaren gehuisvest in 
een vrijstaand pand naast basisschool het Slingerbos. Organisatorisch staat de peuterspeelzaal 
echter los hiervan. 
't Spölhuusken biedt opvang aan op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
In het LRKP staat deze locatie geregistreerd met 16 kindplaatsen in de leeftijd 2-4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 27-11-2013 jaarlijks onderzoek; er zijn in meerdere overtredingen geconstateerd in 

het Domein pedagogisch klimaat. De volgende items ontbreken: afnemen extra dagdelen; 
wenbeleid; hoe de achterwacht geregeld is; 

 24-03-2014 nader onderzoek; de eerder geconstateerde overtredingen (27-11-2013) zijn 
hersteld; 

 25-11-2014 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 23-06-2015 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek voldoen alle onderzochte items aan de Wet kinderopvang. 
Er is in twee gevallen overleg en overreding toegepast, dit wordt in de betreffende items nader 
toegelicht. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk getoetst in theorie en in de praktijk. 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Daarin staan specifieke aspecten waarop 
wordt geobserveerd. 
  
Het observatie-instrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het 
beschrijven van de pedagogische praktijk. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp 't Spölhuusken hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin 
het binnen de organisatie geldende beleid staat. 
  
De onderdelen die in het beleidsplan staan beschreven voldoen over het algemeen aan de eisen die 
in de Wet hieraan gesteld worden. 
  
Overleg en overreding 
Twee onderdelen werden niet of onvoldoende uitgewerkt in het plan, houder heeft echter binnen de 
termijn van overleg en overreding aanpassingen gemaakt waardoor er nu wel word voldaan. 
  
Het betrof de volgende onderdelen: 
 De beschrijving van de wijze waarop achterstanden of bijzonderheden in de ontwikkeling van 

de kinderen wordt gesignaleerd 
 De wijze waarop de beroepskrachten worden toegerust voor het uitvoeren van deze taak. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
  
  
  
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat beschrijft hoe er met de kinderen gewerkt wordt. 
Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van het beleid en 
daarnaar handelen. De beroepskrachten zijn enthousiast en gedreven. 
Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 
  
Emotionele veiligheid 
Veldinstrument: ‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.’ 
  
Observatie 1 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. Ze genieten van 
de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots. Een van de 
kinderen die nieuw in de groep zijn, wil graag bij een van de beroepskrachten op schoot zitten. Dit 
mag. Hij krijgt een knuffel en mag tijdens het fruit eten bij haar blijven zitten. 
  
Observatie 2 
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De kinderen krijgen met regelmaat een compliment. "Knap gedaan hoor!" "Goed opgeruimd, 
jongens!" "Keurig!" 
  
  
Ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
Veldinstrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen.’ 
  
Observatie 1 
Eén van de kinderen is nieuw in de groep en heeft nog nooit geschilderd. Het lijkt hem eng en hij 
loopt er voor weg. De beroepskracht haalt hem vriendelijk naar de tafel. Hij wil ook geen schort 
aan. Dit hoeft niet. De beroepskracht betrekt hem er optimaal bij. Ze laat zien hoe het bij de 
andere kinderen gaat. Langzaam pakt hij ook voor het eerst de kwast en begint te schilderen. Hij 
krijgt er plezier in! De papegaai die hij schildert wordt uitgebreid bewonderd door de 
beroepskrachten. Zichtbaar trots dat het hem gelukt is speelt hij daarna verder in de groep. 
  
Observatie 2 
Een van de kinderen is het hulpje van de ochtend. Hij mag alle fruitbakjes verdelen onder de 
kinderen. Hij kent de namen van iedereen nog niet zo goed. De beroepskracht zegt duidelijk de 
naam van het kind waarvan het bakje is. "Deze is voor x." Dan vraagt ze haar hulpje: "Voor wie is 
dit bakje?" Zo leert hij spelenderwijs de namen van de andere kinderen. 
  
Ontwikkeling van de sociale competentie  
Veldinstrument: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’ 
  
Observatie 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. 
Wanneer iedereen aan tafel zit is de sfeer heel aangenaam. De beroepskrachten kletsen met de 
kinderen en zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Ook worden er grapjes over en weer gemaakt. 
De kinderen zijn zichtbaar op hun plek in deze groep. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Veldinstrument: 
‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.’ 
  
Observatie 
Tijdens het inspectiebezoek werden verschillende regels gezien. Een paar voorbeelden: handen 
wassen voor het eten, niet met volle mond praten, wachten met eten tot iedereen iets heeft, niet 
op de rand van de bank klimmen. 
De beroepskrachten dragen dezelfde regels uit. Aan kinderen wordt regelmatig uitgelegd waarom 
een bepaalde regel er is. Zo wordt er door iedereen opgeruimd en wanneer dat gelukt is mogen ze 
aan tafel gaan zitten; dit weten ze. De bouwhoek is niet opgeruimd. De beroepskracht vraagt wie 
hier gespeeld heeft en 2 jongens, die al aan tafel zitten, steken hun vinger op. De beroepskracht 
legt uit dat dit niet de bedoeling is en dat ze dit alsnog moeten gaan doen. Dit doen de jongens. 
Even later: "keurig opgeruimd jongens!" 
  
Conclusie  
De pedagogische praktijk voldoet aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. 
  
 
 
Voorschoolse educatie 
 
De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie 
geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten, werkzaam op deze locatie, zijn in het bezit van een geldige verklaring 
omtrent het gedrag. 
  
Op het moment van de inspectie zijn er geen stagiaires werkzaam bij 't Spölhuusken. 
  
Conclusie 
De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten, werkzaam op deze locatie, beschikken over de voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
Conclusie 
De beroepskwalificaties voldoen aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang.  
 
 
Opvang in groepen 
 
Peuterspeelzaal 't Spölhuusken bestaat uit 1 stamgroep.  
  
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4. 
  
De kinderen maken gebruik van één groepsruimte. 
  
Conclusie 
De Opvang in groepen is conform de voorwaarden in de Wet kinderopvang.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep. 
  
Tijdens de inspectie waren er 10 kinderen aanwezig, 2 beroepskrachten en 1 vrijwilliger. 
  
Er is geen sprake van afwijkingen van de beroepskracht-kind-ratio, omdat peuterspeelzaal 't 
Spölhuusken alleen gedurende de ochtenden geopend is. 
  
De personeelsroosters en de aanwezigheidslijsten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd door de 
toezichthouder. Uit deze steekproef blijkt dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie  
De beroepskracht-kindratio is conform de Wet kinderopvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (steekproef) 
  Diploma's beroepskrachten (steekproef) 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Peuterspeelplaats 't Spölhuusken heeft een geldige risico-inventarisatie veiligheid en -gezondheid. 
Deze is ingevuld door de beroepskrachten in april 2016. 
  
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
  
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn er actieplannen opgesteld. 
  
Tijdens de teamoverleggen worden de RI's met regelmaat besproken. 
  
Conclusie 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voldoen aan de aan de voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang.   
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Vanaf 1 juli 2013 zijn de eisen aan de meldcode kindermishandeling gewijzigd. Dit komt door de 
Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De houder gebruikt een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (versie 2011) die niet 
voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Overleg en overreding 
De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast. De toezichthouder heeft digitaal de 
nieuwste versie (juli 2013) ontvangen. Ook alle medewerkers zullen deze digitaal ontvangen. 
Tevens zal de meldcode voor iedereen inzichtelijk aanwezig zijn op de locatie. Medewerkers blijken 
in de praktijk wel op de hoogte te zijn van hun taak: het signaleren en melden van vermoedens 
van mishandeling. Het uitvoerende deel van de taak blijkt in de praktijk goed geïmplementeerd te 
zijn. 
  
Conclusie 
De meldcode kindermishandeling voldoet aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang.  
 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft een algemeen beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding, bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  
Verder zijn onder andere de volgende voorzieningen getroffen en afspraken gemaakt. 
  
 De beroepskrachten zijn altijd met z'n tweeën 
 Er zijn geen slaapkamers 
 Er kan goed van buiten naar binnen gekeken worden 
 Ouders kunnen op elk moment binnenkomen 
 Er een opendeurenbeleid (binnendeuren staan open) 
  
Het vierogenprincipe is ook opgenomen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  
Conclusie 
Op basis van het voorgaande heeft de houder bij de implementatie van het vierogenprincipe, de 
ruimten en momenten die een hoog risico vormen, voldoende in beeld gebracht.  
 
 
Gebruikte bronnen: 
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  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 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 kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp 
Adres houder : Slingerbos 4 
Postcode en plaats : 7431BV DIEPENVEEN 
KvK nummer : 41244092 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD IJsselland 
Adres : Postbus 1453 
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE 
Telefoonnummer : 038-4 281 686 
Onderzoek uitgevoerd door :  Marja Baas 

R van Oene 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Deventer 
Adres : Postbus 5000 
Postcode en plaats : 7400GC DEVENTER 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 25-10-2016 
Zienswijze houder : 03-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 03-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 17-11-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

03-11-2016: houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport. 

 
 
 

 


