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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. 

 

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 inspectie heeft plaatsgevonden op een maandagochtend met 14 kinderen, twee 

beroepskrachten en één beroepskracht in opleiding. 

   

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. 

• Nader onderzoek 13-02-2020; De tekortkoming is voldaan. 

• Jaarlijks onderzoek: 15-11-2021; Tekortkomingen geconstateerd op:  

Beroepskracht kind-ratio en Diploma beroepskracht 

  

Huidige bevindingen jaarlijks onderzoek: 

De tekortkomingen zijn 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 

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. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskracht die tijdelijk op de groep aanwezig is, heeft een VOG die is goedgekeurd op  

8 juni 2018. 

De beroepskracht is gekoppeld op 9 juni 2018. 

Opleidingseisen 

De beroepskracht in opleiding doet de opleiding pedagogisch medewerker. 

Deze zal in Maart 2022 afgerond zijn. 

 

De beroepskracht die nu aanwezig was/ is op de groep ter ondersteuning heeft de opleiding KVJV 

gedaan. 

Het diploma KVJV kwalificeert voor Peuteropvang (peuterspeelzaalwerk en voor de taaleis 3F.) 

 

conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie gastouder 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelzaal Kikkerhof 

Website : http://www.spcpnunspeet.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 

 



 

 

7 van 7 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 17-01-2022 

Peuterspeelzaal Kikkerhof te Nunspeet 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 18-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 21-01-2022 

 

 

 

 

 

 


