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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. 
 
Op 24 oktober 2017 is KDV/PO Klein Hagen van Stichting SpelenderWijs in opdracht van de 

gemeente Doetinchem bezocht voor een jaarlijks onderzoek.  

 

 
Beschouwing 

 
Op 24 oktober 2017 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden op kinderdagverblijf/ 
peuterspeelgroep Klein Hagen van de Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf. Deze peuterspeelgroep, 
Klein Hagen, is gehuisvest in basisschool Hagen. 
  

Peuterspeelgroep Klein Hagen is onderdeel van Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf. Er zijn 14 
kindplaatsen. 
  
De kinderopvang van Stichting Spelenderwijs is altijd gekoppeld aan een basisschool van Stichting 
IJsselgraaf, de Stichting voor primair onderwijs. 
  
Inspectiegeschiedenis 

27 juni 2016: onderzoek voor registratie, er zijn geen tekortkomingen. 
15 november 2016 : een onderzoek na registratie, geen tekortkomingen. 

  
Bevindingen huidig onderzoek 
Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de voorwaarden; meldcode en buitenspeelruimte.  

 

 
Advies aan College van B&W 

 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Handhaving op de voorwaarden: 
-meldcode 
-buitenspeelruimte 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het  
''Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar''.  
  

Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van vroeg- en voorschoolse educatie is 

gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie. Dit onderdeel komt als laatste aan bod binnen dit domein. 
  
Hieronder worden de bijbehorende voorwaarden toegelicht en beoordeeld. 
  
 

Pedagogische praktijk 
 
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 zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
Er zijn 11 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten.  
  

Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
Respectvol contact. 
De kinderen worden individueel begroet bij binnenkomst, op een enthousiaste persoonlijke manier. 
De beroepskrachten zijn vriendelijk en kennen de kinderen uit de groep met hun persoonlijke 
bijzonderheden. 
Respectvolle interactie; er zijn complimenten, grapjes en knuffels. 

De ondersteuning is warm. 
 
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
Programma. 
Er is een herkenbare dagindeling. Er hangen kaartjes waarmee wordt gewerkt. Kinderen kunnen 
zien wat er gaat gebeuren. Aan de kinderen is te zien dat ze weten wat er gaat gebeuren, na het 
opruimen, pakken ze zelf al een stoel voor het kringetje. Dit wordt ook verteld door de 

beroepskrachten. Alle kinderen komen tot spel. De beroepskrachten bevinden zich tussen de 

kinderen, zijn onderdeel van het spel, enthousiasmeren of voegen elementen toe. 
Er zijn ''leermomenten'', kleuren worden benoemd. 
 
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 
Samen leren, samen spelen. 
Er zijn gerichte activiteiten en materialen welke worden gebruikt om kinderen samen te laten 

spelen. Samen in de kring. Kijken of iedereen er is. Daar geeft de beroepskracht aan: ''A. is nieuw, 
willen jullie hem een beetje helpen ''. 
Twee kinderen '' lezen'' samen een boekje. 
 
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Afspraken en regels. 

Regels en omgangsvormen worden gehanteerd. 
''Stop hou op''. 

''Niet op de bank staan ''. 
In de kring wordt iedereen ''Goedemorgen '' geheten. De kinderen zeggen ook ''Goedemorgen''. 
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Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen. 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
  
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift. 
De beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.   
  
De methode welke wordt gehanteerd is : Startblokken. 

  
Conclusie: 

De voorschoolse educatie voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties (24 oktober) 
 Website 
 VVE-certificaten 
 certificaten 3F 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 

worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in 
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die is afgegeven vanaf 1 maart 2013. 
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef de VOG's ingezien op de locatie, dit waarbij 

de VOG's zijn gecontroleerd van de aanwezige beroepskrachten. 
  
Conclusie: de VOG's voldoen aan de eisen. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. De toezichthouder heeft de 
diploma's ingezien op de locatie, dit op basis van een steekproef, waarbij de diploma's zijn 
gecontroleerd van de aanwezige beroepskrachten. 

 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in groepen van maximaal 14 kinderen. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. 
De toezichthouder heeft de kindlijsten ingezien op de locatie. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. Per 

aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel. 
  
 
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. 
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid/gezondheid betreffende de actuele situatie. 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid/gezondheid. 
Er zijn huisregels aanwezig. 
  
Conclusie: Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voldoen aan de eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling. 
 

Op basis van een steekproef komt naar voren dat de houder de kennis met betrekking tot de 
meldcode onvoldoende bevordert. Een beroepskracht kan een aantal zaken m.b.t. de meldcode 
niet benoemen: 

 het volledige stappenplan 
 taken en verantwoordelijkheden/aanspreekpersonen 
Conclusie: de meldcode is onvoldoende geïmplementeerd. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 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.  
Er zijn 2 beroepskrachten aanwezig op de groep. Bij aanwezigheid van maar 1 beroepskracht wordt 
de camera aangezet. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit domein controleert de accommodatie en inrichting. 

  
 
Binnenruimte 
 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen.  

 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenspeelruimte is niet passend ingericht. 
De buitenruimte is betegeld met daar aanwezig een kleine zandbak, omgeven door een tralie-
hekwerk. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (24 oktober) 
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Ouderrecht 

 
In dit domein wordt gecontroleerd of ouders voldoende worden geïnformeerd/betrokken bij het 

kinderdagverblijf. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. Dit via 

informatieborden en via de website. 
 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
 
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders, dit via de website. 

Stichting SpelenderWijs is aangesloten bij de Geschillen Commissie Kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot 
de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

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) 

 

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) 

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) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

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) 

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 die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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) 

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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Klein Hagen 

Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf 
Adres houder : Keppelseweg 56 

Postcode en plaats : 6999 AR Hummelo 

KvK nummer : 61142522 
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 :  Mevr. C. Stijnman 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Doetinchem 
Adres : Postbus 9020 
Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 07-11-2017 
Zienswijze houder : 20-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 21-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze Stichting SpelenderWijs Ijsselgraaf Klein Hagen 
Datum: 20 november 2017 
Zienswijze Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf op concept inspectierapporten van de 

GGD. 
Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf heeft het concept inspectierapport ontvangen van mevrouw 
Corrie Stijnman van de GGD. Hierin vermeldt u ontbrekende punten. Wij zijn ons bewust van deze 
ontbrekende punten en zullen hierop direct een actieplan zetten. Graag willen wij met deze 
zienswijze reageren op onderstaande punten voor de betreffende locatie. De genummerde punten 

zijn gekopieerd uit de concept inspectierapporten. Het schuingedrukte gedeelte geeft onze 
zienswijze op de genoemde punten. Tevens willen wij aangeven dat wij blij zijn dat de 

pedagogisch medewerkers zorg dragen voor een goed pedagogische klimaat en wij voldoen aan de 
VVE educatie en ons personeel passende beroepskwalificaties heeft. 
  
In het inspectierapport van PSG Klein Hagen betreffende ‘jaarlijks onderzoek’ is een aantal 
tekortkomingen geconstateerd. Hieronder volgt onze zienswijze op de betreffende 
tekortkomingen. 
  

Veiligheid en gezondheid 
Buitenspeelruimte  
De buitenspeelruimte is niet passend ingericht. 
De buitenruimte is betegeld met daar aanwezig een kleine zandbak, omgeven door een tralie-

hekwerk. 
De buitenspeelruimte is niet anders dan tijdens vorige inspecties en is toen als passend 

bestempeld. Waarbij aangegeven wordt dat de speelruimte ten minste 3m2 buitenruimte geeft en 
dat de ruimte toegankelijk is en voorzien is van een hek met een afgesloten poort. Er is een 
zandbak aanwezig en kinderen kunnen gebruik maken van fietsjes en ander rollend materiaal.  
Om de ruimte meer passend te maken, dragen de medewerkers er zorg voor dat er voldoende 
activiteiten zijn met speelmateriaal voor buiten.  
Meldcode kindermishandeling  
De houder heeft een meldcode kindermishandeling. 

Op basis van een steekproef komt naar voren dat de houder de kennis met betrekking tot de 
meldcode onvoldoende bevordert. Een beroepskracht kan een aantal zaken m.b.t. de meldcode 
niet benoemen: 
 het volledige stappenplan 
 taken en verantwoordelijkheden/aanspreekpersonen Conclusie: de meldcode is onvoldoende 

geïmplementeerd. 
  

  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet 
is voldaan. 
  
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het te hanteren stappenplan. Uit het rapport blijkt dat 
het nog niet volledig aangekomen is bij de medewerkers en dat spijt ons zeer. De medewerker 

kon onvoldoende aangeven welke stappen er genomen moeten worden in welke volgorde, waarbij 
ze de signalen zeker kennen, maar onvoldoende weten welke stappen daarop volgen. We hebben 
er zorg voor gedragen dat de stappen nu zichtbaar in de map op locatie aanwezig zijn en hebben 
dit besproken met de medewerker. De medewerkers rapporteren aan de directeur van de school, 
maar zullen dit vanaf heden ook doen naar het bestuurskantoor. We maken hierbij dus een extra 
melding, zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn en actie kunnen ondernemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-10-2017 
Klein Hagen te Doetinchem 

 


