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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. 
Het onderzoek richt zich op de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid 
en Gezondheid. 

 
Beschouwing 

Peuterspeelzaal Kruimelhoek is een onderdeel van Peuterdorp Cranendonck. In 2011 zijn 4 van de   
5 peuterspeelzalen in de gemeente Cranendonck overgenomen door Peuterdorp Cranendonck.  
  
Peuterdorp werkt samen met het overkoepelende schoolorgaan SKOzoK (Samen Koersen op 
Zichtbare Onderwijs Kwaliteit). Daarnaast is er nauw contact met de Zuidzorg en de Openbare 
Bibliotheek Cranendonck. 
  

Peuterspeelzaal Kruimelhoek is samen met basisschool de Wereldwijzer gevestigd in een nieuw 
gebouwd pand. De peuterspeelzaal heeft een eigen groepsruimte tot haar beschikking en deelt de 

gymzaal met de basisschool. Per dagdeel wordt er opvang geboden aan 1 groep van maximaal 16 
kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  
  
Inspectiegeschiedenis  

Tot 2011 is de speelzaal jaarlijks door een medewerker van de GGD bezocht in het kader van 
hygiëne- en veiligheidsbegeleiding. Vanaf 2012 is er getoetst op de wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
   
Reguliere inspectie 29 november 2012  
Tijdens deze inspectie was geconstateerd dat er op de woensdagen structureel 1 beroepskracht te 
weinig werd ingezet. De gemeente Cranendonck heeft hierop gehandhaafd met een 

aanwijzingsbrief van 28 december 2012. 
  
Nader onderzoek 19 april 2013 
De GGD heeft in opdracht van de gemeente een nader onderzoek verricht. Hieruit was 
geconstateerd dat de houder de overtreding, van 29 november 2012, had opgelost. 
  

Reguliere inspectie 26 september 2013 

Tijdens deze inspectie was geconstateerd dat niet alle beroepskrachten in het bezit waren van een 
getuigschrift voorschoolse educatie. Peuterdorp ontvangt van de gemeente Cranendonck subsidie 
voor voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen. Een voorwaarde is dat het personeel voldoende 
gekwalificeerd is. Op 27 november 2013 heeft de gemeente een aanwijzingsbrief gestuurd met een 
hersteltermijn tot september 2014. 
  

Nader onderzoek 29 september 2014 
De GGD heeft in opdracht van de gemeente een nader onderzoek verricht. Hierbij was 
geconstateerd dat de houder de overtreding, van 26 september 2013, had opgelost. 
  
Reguliere inspectie 29 september 2014 
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de peuterspeelzaal voldoet aan de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Jaarlijks onderzoek 30 maart 2015 
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Huidige inspectie 13 april 2016 
Tijdens de huidige inspectie heeft op een donderdagochtend een observatie plaatsgevonden in de 

peuterspeelzaalgroep. Tijdens dit bezoek aan de peuterspeelzaal is voor het eerst het 
vierogenprincipe getoetst. Er heerste een ontspannen sfeer op de groep en het welbevinden van de 
kinderen was goed. De toezichthouder is goed ingelicht door de aanwezige teamleidster en 
pedagogisch medewerkster. Enkele documenten zijn op locatie ingezien en overige documenten 
zijn digitaal opgevraagd. 
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Overleg & Overreding  
Tijdens de huidige inspectie heeft Overleg & Overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder 

en de houder met betrekking tot het domein Pedagogisch Klimaat (pedagogisch beleidsplan). Voor 
verdere toelichting zie daarvoor het onderstaand ‘advies aan College en B&W’ en informatie onder 
domein Pedagogisch Klimaat.  

  
Conclusie  
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In het inspectierapport staat een aandachtspunt 
beschreven (domein Veiligheid en Gezondheid), waarop een verbetertraject uitgezet kan worden. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

 
Overleg & Overreding  
Er heeft Overleg & Overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder en de houder met 
betrekking tot onderstaand item:  
  

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

  

Tijdens de inspectie is gebleken dat het vierogenprincipe in het pedagogisch beleidsplan 
onvoldoende was omschreven. De invulling van het vierogenprincipe was algemeen weergegeven 
en het waarborgen van het vierogenprincipe tijdens uitstapjes was niet omschreven. Met de houder 
is afgesproken dat het pedagogisch beleidsplan wordt aangepast en uitgebreid met betrekking 
tot het vierogenprincipe en dat het aangepaste pedagogisch beleidsplan vóór 19 mei wordt 
opgestuurd. 
  

Conclusie Overleg & Overreding 
De afspraak is nagekomen binnen de gestelde termijn. Op 18 mei 2016 heeft de houder twee 
documenten opgestuurd: 
- het vierogenprincipe afgestemd op PSZ Kruimelhoek d.d. maart 2015 

- het pedagogisch beleidsplan, aangepast met betrekking tot het vierogenprincipe. 
 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. De overtreding met betrekking tot bovenstaand item is hiermee 
opgelost. De toezichthouder adviseert de gemeente om niet te handhaven. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding  
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het "pedagogisch klimaat". Binnen de 
praktijkobservatie zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid; 

 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden.  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar'. Onderstaande beschrijvingen zijn aan 
dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve 
beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. Elk onderdeel 

eindigt met een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
Het pedagogisch beleidsplan beoordeeld met betrekking tot het vierogenprincipe. 
  
 
Pedagogisch beleid 
Overleg & Overreding  

Tijdens de inspectie is er één overtreding geconstateerd op de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan. Het betreft het onderstaande item: 
   

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 

(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

  
In het Pedagogisch beleidsplan Peuterdorp staan de gemaakte afspraken over het vierogenprincipe 
beschreven voor alle peuterspeelzalen van Peuterdorp binnen de gemeente Cranendonck. Tijdens 

de inspectie is gebleken dat de invulling van het vierogenprincipe algemeen is weergegeven. 
Het waarborgen van het vierogenprincipe tijdens uitstapjes was niet omschreven. De houder gaf 
aan dat alle peuterspeelzalen vanaf maart 2015 een eigen beschreven plan hebben waarin 
de afspraken op locatieniveau staan. Met de houder is afgesproken dat het pedagogisch beleidsplan 
wordt aangepast en uitgebreid m.b.t. het vierogenprincipe en dat het aangepaste pedagogisch 
beleidsplan vóór 19 mei wordt opgestuurd. 

  
Op 18 mei 2016 heeft de houder twee documenten opgestuurd: 
- het vierogenprincipe afgestemd op PSZ Kruimelhoek d.d. maart 2015 
- het aangepaste pedagogisch beleidsplan. 
  
Het beleid en de gemaakte afspraken met betrekking tot het vierogenprincipe wordt als volgt 
beschreven: 

- Algemeen beleid en afspraken (bijvoorbeeld dat alle medewerkers in het bezit zijn van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
- Omschrijving van de locaties: vestiging (wel/niet binnen een gezamenlijk gebouw), contacten 
tussen de instellingen, lage drempel om bij elkaar naar binnen te lopen 

- Groepsruimtes: grote ramen, ramen in deuren; open en overzichtelijke speelhoeken; 
- Verschoonruimtes: ramen in deuren. 
- Bezetting: 2 leidsters op de groep, op sommige locaties vrijwilligers en/of stagiaires; 

- Activiteiten: uitstapjes met minimaal 2 leidsters, ouders/ verzorgers meegevraagd voor extra 
begeleiding, activiteiten in samenwerking met de basisschool (extra inzicht op elkaars, 
pedagogisch, handelen), zicht op de speelplaats vanaf verschillende zijdes bij het buitenspelen. 
- Aanspreekcultuur medewerkers: naar elkaar, naar ouders en naar kinderen op een gelijkwaardige 
en respectvolle manier te communiceren, kritisch in het kijken naar gedrag van zichzelf en 
anderen, open naar elkaar. Medewerkers hebben de vaardigheden om feedback te geven en te 

ontvangen. 
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- Signaleren opmerkelijk gedrag: leidsters zijn geïnstrueerd en worden daarin ondersteund door de 
twee deskundige pedagogen die Peuterdorp in dienst heeft. 

  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven.  
   
*NB Mogelijke risicoruimten en situaties: verschoonruimten, uitstapjes, pauzetijden, breng- en 
haaltijden, alleen werken op de groep. 
  
Pedagogische praktijk  
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een donderdagochtend. Er 

waren dertien kinderen met twee beroepskrachten en een stagiaire aanwezig. Tijdens de 
observaties op de groepen is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische basisdoelen: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en 
waarden. 
   
Emotionele veiligheid  

'Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 

welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen'. 
  
Observatie  

Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid gewaarborgd wordt doordat:  
  
- De beroepskrachten een vertrouwde relatie hebben met de kinderen (Extra steun). Tijdens de 
observatie is gezien dat de beroepskrachten extra steun gaven aan kinderen die extra kwetsbaar 
zijn. Een kind (met VVE-indicatie vanwege taalachterstand) liep wat zoekend rond en zocht weinig 
aansluiting met de andere kinderen. De beroepskracht merkte dit en reageerde hierop door:  
 Het kind vaker te betrekken bij activiteiten; de beroepskracht ging samen met het kind kralen 

rijgen. Vervolgens kwam een ander kind kijken. Beroepskracht: ‘Wil je ook meespelen?’ Het 
contact met andere kinderen werd zo bevorderd. 

 Apart uitleg te geven aan het kind: zo werd het kind aan de hand genomen door de 
beroepskracht waarbij zij knielde zodat ze op ooghoogte was van het kind. ‘Kijk, dit is de kast’, 
legde de beroepskracht uit. Vervolgens mocht het kind zijn knutselwerkje op de verwarming 

leggen om het te laten drogen. Beroepskracht benoemde dit: ‘Kijk, en dit is de verwarming’.  

 Bij het voorlezen (Rupsje Nooitgenoeg) ging de beroepskracht langs het kind zitten, wees naar 
de illustraties en benoemde wat ze zag.  

- Er een ontspannen, open sfeer in de groep heerst (Structuur en flexibiliteit). Tijdens de 
observatie is gezien dat er een vast dagschema is met routines en activiteiten in een herkenbare 
en vertrouwde volgorde, wat houvast biedt voor kinderen. Toch is er ook ruimte voor flexibiliteit. 
Die ochtend stond in het teken van een verjaardag en tevens afscheid van een kind. Tijdens het 
vieren van de verjaardag, later op de ochtend, waren de ouders van het kind aanwezig. Het vaste 

programma werd hierop aangepast: er werd dit keer niet buiten gespeeld. Er werd wel muziek 
opgezet en er werd gedanst (binnen-activiteit waardoor de kinderen toch de mogelijkheid kregen 
om te bewegen en zo hun energie kwijt konden)  
  
Persoonlijke competentie  
'Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op de 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 

worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 

onafhankelijkheid en veerkracht'. 
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Observatie  
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie gewaarborgd wordt doordat:   

- Er wederzijdse interactie is tussen beroepskrachten en individuele kinderen (Zelfredzaamheid). 
Tijdens de observatie is gezien dat kinderen ruimte kregen voor zelfsturing. De kinderen gedroegen 
zich redelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk tijdens de activiteiten. Enkel voorbeelden: 

 Kinderen namen op eigen initiatief spelmateriaal (puzzels, boekjes) uit de kasten en de laden 
om mee te spelen. Ook ruimden de kinderen het materiaal ook weer zelf op; 

 Voor het fruitmoment poetsten enkele kinderen de tafels; 
 Bij het kringmoment plaatsen de kinderen uit eigen beweging hun stoeltjes in de kring en 

zetten deze na afloop ook weer zelf terug. 
  
Sociale competentie  

'De interacties met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan 
groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale kennis en 
vaardigheden. Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende 
leeftijdsgenoten bevordert de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. 
Goede relaties met leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun 
spel. In een vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en 

sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen'. 

  
Observatie  
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie gewaarborgd wordt doordat:   
- De beroepskrachten de kinderen ondersteunen in hun onderlinge interactie. 
- De kinderen deel zijn van de groep (Leren samenspelen). De beroepskrachten laten veel initiatief 
voor samenspel over aan de kinderen. Soms wordt het samenspelen gestimuleerd, bijvoorbeeld 

tijdens een knutselactiviteit (het maken van een kroon voor de jarige). De beroepskracht zag dat 
een kind hierbij wat hulp kon gebruiken. Beroepskracht: ‘Vraag maar of (naam kind) jou even wil 
helpen’. Die ochtend stond in het teken van een verjaardag van een groepsgenootje. De 
beroepskrachten boden diverse aangepaste activiteiten aan waardoor enkele groepjes ontstonden, 
zoals het maken van een kroon, ‘cadeautjes’ inpakken voor de jarige, een feestje voorbereiden in 
de huishoek met een heuse ‘taart’. Tijdens deze groepsactiviteiten werd het samen spelen 
gestimuleerd: elkaar helpen, op elkaar wachten en ieder kreeg een taakje en een 

verantwoordelijkheid. Wanneer er soms een conflictje dreigde te ontstaan, greep de beroepskracht 
niet meteen in. De beroepskracht wachtte even om te kijken of de kinderen er zelf uitkwamen. De 
beroepskracht greep wel in toen een situatie onveilig werd voor een kind (door te bemiddelen, 
gevoelens te verwoorden), tot dat het kind de situatie weer zelf aan kon. 
  

Overdracht van waarden en normen  

'Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie'. 
  
Observatie  

Tijdens de observatie is gezien dat de overdacht van normen en waarden gewaarborgd wordt 
doordat:  
- Afspraken, regels en omgangsvormen herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast. 
  
Enkele voorbeelden:  
 Tijdens het vrij spel en mogen de kinderen zelf kiezen waarmee ze spelen en of ze wel of niet 

deelnemen aan een activiteit; De kinderen kunnen zelf hun spelmateriaal uit de kasten halen; 

 Bij het kringmoment zetten de kinderen zelf hun stoeltje in een kring op de stip en zetten deze 
na afloop ook weer zelf terug; 

 Het dagprogramma en de volgorde van de activiteiten worden door de beroepskrachten 
uitgelegd en zijn zichtbaar door dagritmekaarten aan de wand; 

 Na afloop van een (spel)activiteit wordt er gezamenlijk opgeruimd door zowel de kinderen als 
de beroepskrachten; 

 Verjaardagen worden met vaste rituelen gevierd; 
 Na het toiletbezoek/voor het fruitmoment wassen de kinderen hun handen; 
 Binnen mag niet worden gerend. 
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Voorschoolse educatie 
Peuterspeelzaal Kruimelhoek biedt drie dagdelen van 3,5 uur voorschoolse educatie. De vaste 

dagdelen zijn maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. De openingstijden zijn van 8.30 tot 12.00 
uur. Ouders komen om half negen en verlaten om kwart voor negen de speelzaal. Het eerste en 
laatste kwartier is een inloop kwartier. Kinderen kunnen laten zien wat ze gemaakt hebben, gaan 

spelen met het materiaal dat klaargezet is en ouders en leidsters kunnen een praatje maken. 
  
Inzet beroepskrachten 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
  
Groepen 

De peuterspeelzaal bestaat uit 1 groep, waarbij de kinderen op een vaste combinatie van dagdelen 
aanwezig zijn. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Ten tijde van de inspectie zijn 
twee VVE-geïndiceerde kinderen geplaatst. 
  
Passende beroepskwalificatie 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

  

VVE scholing 
Drie beroepskrachten hebben specifieke modules gevolgd met betrekking tot voor- en 
vroegschoolse educatie. 
  

Beroepskracht 1 VVE Peuters in actie 2008, taallijn2008, Vversterk2008, Startblokken 2014 

Beroepskracht 2 VVE Peuters in actie 2008, taallijn 2008, Vversterk 2008 

Beroepskracht 3 Vversterk 2014 

  

VVE Opleidingsplan 
Een VVE opleidingsplan is een plan voor de beroepskrachten gericht op het vroegtijdig bestrijden 
van achterstanden van het jonge kind en/ of voorschoolse educatieprogramma’s. 
Ten tijde van de inspectie is geconstateerd dat de houder een opleidingsplan heeft opgesteld voor 
het jaar 2015-2016:  
 Video interactie voor alle beroepskrachten door pedagogisch ondersteuners;  
 Training lastige gesprekken met ouders voor alle beroepskrachten; 

 Workshop oplossingsgericht communiceren op de werkvloer voor de teamleidsters en 
pedagogisch ondersteuners (train de trainer). 

VVE programma 
Er wordt gewerkt met de voorschoolse educatie programma’s Startblokken en Puk&Ko. 
Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, die middels 
de methode 'Basisontwikkeling' voortgezet wordt in de onderbouw van de basisschool. Puk & Ko is 
een totaalprogramma waarbij gewerkt aan de ontwikkeling van jonge kinderen door een 

leeromgeving te creëren. Beide programma's richten zich op de ontwikkelingsgebieden taal, 
rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. 
  
Tijdens de observatie stond het thema 'Vies en schoon' centraal. In de groepsruimte was het 
thema duidelijk zichtbaar en tijdens de activiteiten kwamen deze onderwerpen telkens terug. 
 

Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Groenendijk, directeur / mw. R. Cox-
Staals, administratie) 

  Interview anderen (2 beroepskrachten, 1 stagiaire, administratie) 
  Observaties (donderdag 14-04-2016, 8.30 – 11.45 uur) 
  Website 
  Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Peuterdorp, Vierde bijstelling mei 2016) 

  Notulen teamoverleg (10-12-2015) 
  VVE-certificaten (1 beroepskracht) 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan 2015-2016 Peuterdorp) 
 Vierogen-overleg Kruimelhoek 5 februari 2015 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding  

Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

Tijdens de huidige inspectie is de VOG van een stagiaire ingezien. De VOG voldoet aan de gestelde 
eisen. De VOG's van de houder en overige medewerkers zijn tijdens een vorige inspectie 
beoordeeld.  
  
 
Passende beroepskwalificatie 
Tijdens de huidige inspectie is het diploma van één beroepskracht ingezien. Tijdens vorige 

inspecties zijn de diploma's van de overige beroepskrachten ingezien. De drie vaste 

beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO 
kinderopvang.  
 
 
Opvang in groepen 
De peuterspeelzaal is geopend op maandag-, dinsdag, en donderdagochtend met één groep. De 

groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
  

Groep Leeftijd aantal kinderen 

Kruimelhoek 2-4 jaar 16 

  
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
Ten tijde van de inspectie is geconstateerd dat voldoende beroepskrachten zijn ingeroosterd. 
Ook uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en het personeelsrooster blijkt dat de juiste norm 
wordt gehanteerd. Er zijn, in principe, altijd twee beroepskrachten aanwezig tijdens de 

openingstijden. 

 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Groenendijk, directeur / mw. R. Cox-
Staals, administratie) 

  Interview anderen (2 beroepskrachten, 1 stagiaire, administratie) 

  Observaties (donderdag 14-04-2016, 8.30 – 11.45 uur) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (stagiaire) 
  Diploma's beroepskrachten (1 beroepskracht) 
  Presentielijsten (maand april) 
  Personeelsrooster (maand april) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding   

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Veiligheid en gezondheid". 
   
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of 
de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de 
beroepskrachten met het beleid veiligheid en gezondheid. 

  
Daarnaast wordt binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk 
is gekeken naar de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 
  
In de praktijk is beoordeeld of het vierogenprincipe in alle risicosituaties en -ruimten voldoende 
waarborg biedt. 
  

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn op 13 oktober 2015 uitgevoerd door de vaste 
beroepskracht van peuterspeelzaal Kruimelhoek. Het kindercentrum maakt gebruik van het model 
van Stichting Consument en Veiligheid en van het model van het Landelijk Centrum voor Hygiëne 
en Veiligheid (LCHV). Alle voor de kinderen toegankelijke ruimtes, waaronder de buitenruimte, zijn 
meegenomen. De risico-inventarisatie wordt jaarlijks geactualiseerd. De risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid is een vast agendapunt bij de werkbesprekingen.  
  
 
Aandachtspunt plan van aanpak  
Bij het controleren van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid staan alleen maar 
doorlopende maatregelen beschreven (achter het risico) uitgekomen. Er worden geen streef- en 

realisatiedata beschreven waarbinnen acties dienen te zijn afgerond. Soms wordt vermeld: ‘na de 
kerstvakantie’ of ‘voor of na de zomervakantie’ of ‘jaarlijks’. Voorbeelden: spelmateriaal 
controleren of schoon zand in de zandbak. Deze acties dienen in een actieplan of lijst te worden 
opgenomen: de maatregel, streefdatum, door wie uitgevoerd en of het gewenste resultaat bereikt 
is. Uit het gesprek met de beroepskracht bleek dat betreffende (jaarlijkse) afspraken/maatregelen 
elders worden elders vermeld (rooster/agenda). Om deze reden wordt dit nu als een 

aandachtspunt beschouwd en niet meegenomen in de beoordeling van deze voorwaarde. 

   
Calamiteitenoefening/BHV  
Er heeft nog geen gezamenlijke ontruimingsoefening met de basisschool plaatsgevonden. De 
houder geeft aan dat de BHV-er dit punt heeft opgepakt en dat er momenteel contact is met de 
basisschool met betrekking tot dit onderwerp. De drie vaste beroepskrachten zijn in het bezit van 
een BHV certificaat (bedrijfshulpverlening). 
  

Incidentenregistratie 
Het kindercentrum beschikt niet over een actuele incidentenregistratie waardoor niet beoordeeld 
kan worden of incidentenformulieren volgens protocol worden ingevuld. Afgelopen jaar zijn er geen 
incidenten geweest. De beroepskrachten zijn op de hoogte van het protocol. 
  
Binnenmilieu 

In week 1 en 2 van januari 2016 zijn metingen verricht met betrekking tot de temperatuur, CO2 en 
luchtvochtigheid in de groepsruimte. 
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Meldcode kindermishandeling 
Peuterdorp hanteert een meldcode, die gebaseerd is op de Meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, versie juli 2013. 
(ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). Binnen Peuterdorp is voor de 
peuterspeelzalen binnen de gemeente Cranendonck een pedagogisch ondersteuner die de aandacht 

functionaris is. 
  
Tijdens het interview zijn de beroepskrachten bekend met de signalen kindermishandeling en 
bekend met het stappenplan. De beroepskrachten hebben via een speciale app (iPad) toegang tot 
de meldcode. Het onderwerp komt regelmatig op de agenda tijdens overleggen.   
 
 

Vierogenprincipe 
In 2011 heeft de commissie Gunning in haar rapport naar aanleiding van de zedenzaak in 
Amsterdam het vierogenprincipe geïntroduceerd. Het vierogenprincipe heeft tot doel om situaties 
te voorkomen waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik of 
mishandeling bij kinderen in kindercentra. Tijdens de huidige inspectie wordt het vierogenprincipe 
voor het eerst beoordeeld bij peuterspeelzaal Kruimelhoek. 

  

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. 
  
In maart 2015 heeft een Vierogen-overleg plaatsgevonden met de beroepskrachten. Naar 
aanleiding hiervan zijn onderstaande risico-ruimtes en situaties omschreven en de 

afspraken/maatregelen vastgelegd in een document specifiek voor PSZ Kruimelhoek. 
   
Ruimtes:  
Binnen/buitenruimte 
De peuterspeelzaalgroep maakt gebruik van eigen lokaal binnen basisschool de Wereldwijzer. Een 
zijde van de groepsruimte is volledig voorzien van ramen. Er zitten ook ramen in de zijde die 
grenst aan de basisschool. Daarnaast is er een klein raampje wat uitkijkt op de toiletten en de deur 

van de speelzaal heeft een raam. De verschoonruimte is een aparte ruimte gelegen binnen de 
groepsruimte. De afspraak geldt om de deur tijdens het verschonen altijd open te laten. De 
verschoontafel bevindt zich in de toiletruimte, die tevens wordt gebruikt door de kleuters van de 
basisschool. De kleuters of de leerkrachten kunnen daar dus ieder moment binnenlopen. Er is 
tevens een klein raampje in de speelzaal wat uitkijkt op de verschoon- en toiletruimte. De 

buitenspeelruimte is zichtbaar vanuit de groepsruimte. 

   
Situaties: 
Verschoon- en toiletmomenten 
Het verschoonmeubel is zichtbaar vanuit de groepsruimte doordat er veel glas in de deur zit tussen 
groep en verschoonmeubel. De toiletten zijn niet zichtbaar maar liggen vlak bij de groep. De deur 
van de groep blijft open staan als er gebruik wordt gemaakt van de toiletten zodat beide 
medewerkers elkaar kunnen horen/zien.   

   
De aanwezige stagiaire zorgt één dag in de week voor een paar extra ogen en oren. 
  
Splitsing van de groep: 
de leidsters kunnen elkaar zien doordat er ramen in de deuren zitten. 
  
De peuterspeelzaal heeft veel ramen en is een transparante ruimte. Doordat de zaal gevestigd is in 

een basisschool, kunnen basisschoolkinderen of leerkrachten altijd binnen kijken en onverwachts 
binnen lopen. De gymzaal heeft ook veel ramen en is een transparante ruimte. Ook deze ruimte 

grenst aan de basisschool, waardoor ook hier altijd kinderen of leerkrachten van de basisschool 
binnen kunnen kijken en onverwachts binnen kunnen lopen. 
  
Activiteit basisschool (o.b.v. stagiaire): de stagiaire werkt tijdens deze gezamenlijke activiteit 

samen met de leerkracht van de kleuters. Zij is dus altijd in het bijzijn van een andere volwassene. 
  
Verschoon/ toilet moment: 
De verschoon/ toiletruimte wordt ook gebruikt door de kleuters van de basisschool. Daar kunnen 
dus altijd onverwachts kleuters of leerkrachten binnenlopen. Beide deuren van de toiletruimte zijn 
voorzien van ramen, dus iedereen kan naar binnen kijken. 
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Overige afspraken: 

 Als wij een uitstapje maken gaan er altijd ouders mee voor extra begeleiding.  
 De conciërge van de basisschool loopt regelmatig (minimaal 1x per week) bij de 

peuterspeelzaal naar binnen en gaat even zitten voor een kop koffie.   

 Er lopen regelmatig leerkrachten van de basisschool onverwachts bij de peuterspeelzaal naar 
binnen.   

 Alle speelhoekjes zijn overzichtelijk, wij kunnen alles zien en horen.   
 Wij zijn onderling heel open naar elkaar, wij zouden het meteen tegen elkaar zeggen als we 

iets opmerkelijks zien. 
 
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: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Groenendijk, directeur / mw. R. Cox-
Staals, administratie) 

  Interview anderen (2 beroepskrachten, 1 stagiaire, administratie) 

  Observaties (donderdag 14-04-2016, 8.30 – 11.45 uur) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (13 oktober 2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (13 oktober 2015) 
  Actieplan veiligheid (geen openstaande actiepunten) 
  Actieplan gezondheid (geen openstaande actiepunten) 

  
Meldcode kindermishandeling (signalenlijst/stappenplan op locatie/volledige meldcode versie 

juli 2013 op website) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

Voorschoolse educatie 

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 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 2.8 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 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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) 

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) 
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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 peuterspeelzaal, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 
art 11 lid 2 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 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 1 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 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 
art 11 lid 2 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 2 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 gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 2.9a lid 1, 2, 3, en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 2.9a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 2.9b en 2.9c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 : Kruimelhoek 

Website : http://www.peuterdorp.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterdorp Cranendonck 

Adres houder : van de Venstraat 9 
Postcode en plaats : 5555KK VALKENSWAARD 
KvK nummer : 41088467 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Angela Driessen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Cranendonck 
Adres : Postbus 2090 
Postcode en plaats : 6020AB BUDEL 

 
Planning 
Datum inspectie : 14-04-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 24-05-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-06-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-06-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-06-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 24-06-2016 
 

 

 



18 van 18 
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 14-04-2016 
Kruimelhoek te BUDEL-SCHOOT 

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. 

 
 

 

 


