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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Op 13 februari 2020 is er in opdracht van de gemeente Nunspeet een nader onderzoek uitgevoerd 
bij Peuterspeelzaal Kikkerhof van Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP). 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 9 december 2019, heeft de toezichthouder overtredingen 
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. Dit nader 
onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde 

overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet 
alle andere wettelijke voorschriften 
 

Beschouwing 
 
Peuterspeelzaal Kikkerhof maakt onderdeel uit van Stichting Protestants Christelijk 
peuterspeelzaalwerk te Nunspeet. 
De dagopvang is 4 ochtenden per week geopend: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 
8.30 - 12.00 uur 
De openingstijden zijn 8.45 -12.15 uur. 

De inspectie heeft plaats gevonden op een donderdagochtend.  
 
Inspectiegeschiedenis: 
 
Onderzoek voor registratie 19-03-2018;  
Er wordt niet voldaan aan het item pedagogisch beleid. 
 

Onderzoek na registratie: 8-06-2018; 
Na overleg en overreding heeft de houder het pedagogisch beleidsplan aangevuld met een bijlage 

over beschrijving van extra dagdelen. 
 
jaarlijks onderzoek 09-12-2019 
Er wordt niet volledig voldaan aan het item veiligheid en gezondheidsbeleid 

 
Huidige bevindingen naderonderzoek: 
De tekortkoming is voldaan.  
De huidige bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 
 

Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 
 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het naderonderzoek op locatie is vastgesteld dat alle 5 de radiatoren zijn voorzien van een 
ombouw. 
De kinderen kunnen nu veilig spelen bij de radiatoren. 

 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal Kikkerhof 

Website : 
http://www.christelijkepeuterspeelzaalnunspeet.webklik.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000039509591 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting SPCP 
Adres houder : Stationsplein 24 
Postcode en plaats : 8071 CH NUNSPEET 

KvK nummer : 08226649 
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 
 

Planning 
Datum inspectie : 13-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 20-02-2020 
 
 

 

 
 

 


