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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Het betreft een incidenteel documentenonderzoek; betreft een uitbreiding kindplaatsen.

Beschouwing
Vrij Spel is een eigen organisatie met een peutergroep en een BSO-groep.
De peuteropvang is vijf ochtenden per week geopend.
Van maandag- t/m vrijdagmorgen zijn de peutergroepen open tussen 8.30 en 12.00 uur en op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag tussen 11.45 en 15.15 uur.
De houder heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding kindplaatsen van 16 naar 24 kinderen.
Inspectiegeschiedenis:
•
19 juni 2018; onderzoek voor registratie; geen tekortkomingen.
•
24-09-2018; onderzoek na registratie; tekortkomingen op de domeinen: Pedagogisch
Klimaat; VE-diploma. Personeel & groepen; Mentorschap & opleidingseisen.
•
26 november 2018; nader onderzoek; de overtredingen op de wettelijke voorschriften zijn
voldaan.
•
jaarlijks onderzoek 07-11-2019; een herstelaanbod gedaan voor het
domein opleidingsplan. De houder heeft het opleidingsplan bijgesteld.
•
jaarlijks onderzoek 07-09-2020; geen tekortkomingen.
•
jaarlijks onderzoek 23 september 2021.
Huidige bevindingen:
Uit het onderzoek komt naar voren dat Vrij Spel Peutergroep aan al de getoetste kwaliteitseisen
voldoet betreft de uitbreiding kindplaatsen.
Verdere toelichting is te lezen in onderstaand inspectierapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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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.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een aanvraag ingediend om het aantal kindplaatsen te verruimen naar 24
kindplaatsen.
De houder heeft het volgende aangepast in het beleid:
"Op de peutergroepen is plaats voor 24 kinderen in de leeftijd tussen de twee en vier
jaar. Per groep mogen er maximaal 16 kinderen in één ruimte zijn. Er is 1 pedagogisch
medewerker aanwezig op 8 kinderen.
Bij 16 kinderen wordt op de peutergroepen gewerkt met één groep, waarbij we de
beschikking hebben over twee ruimtes. Er kunnen tegelijkertijd verschillende activiteiten
aangeboden worden, waarbij de groep wordt verdeeld over deze twee ruimtes.
Het kan ook voorkomen dat er 2 groepen tegelijkertijd zijn. Er is dan een groep van
maximaal 16 kinderen en een groep van maximaal 8 kinderen. Er wordt binnen en buiten
afzonderlijk van elkaar gespeeld. "
De maximale omvang en leeftijden van de groepen staan beschreven in het beleidsplan.

Gebruikte bronnen
•
•

Pedagogisch beleidsplan
Wijziging/aanvulling pedagogisch beleid
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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.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder heeft nu 1 groep met maximaal 16 peuters, met daarbij twee beroepskrachten.
De uitbreiding naar 24 peuters is mogelijk in twee groepen. De houder moet dan wel zorg dragen
voor voldoende personeel als er meer dan 16 peuters aanwezig zijn.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang gaat plaats vinden in twee groepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep.
De ouders moeten op de hoogte worden gesteld in welke stamgroep het kind zit. Dit gebeurt bij de
intake.
De kinderen mogen maximaal 3 vaste beroepskrachten hebben.
Van deze 3 beroepskrachten moet er minimaal 1 per dag dat het kind aanwezig is, ook aanwezig
zijn.
Het kind mag ook maximaal gebruik maken van twee stamgroepruimtes.
Gebruikte bronnen
•

Pedagogisch beleidsplan
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
De houder heeft twee grote groepsruimtes ter beschikking op de locatie.
De uitbreiding kan plaats vinden naar 24 kinderen.
De buitenruimte kan zowel aan de voorkant als aan de achterkant worden gebruikt om buiten te
spelen.
De groepen worden gescheiden d.m.v. een glazen schuifwand.

Gebruikte bronnen
•
•

Observatie(s)
Plattegrond
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 )
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Vrij Spel Peutergroepen en BSO

Website

: http://www.vrijspelelspeet.nl

Aantal kindplaatsen

: 24

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

: Mevr. W.M. Jongetjes e/v van de Steeg

KvK nummer

: 63396726

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

: 18-10-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 19-10-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 28-10-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 28-10-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 28-10-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 02-11-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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.
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