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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 
op 14-02-2017. 
  
Dit onderzoek vindt plaats op basis van risicogestuurd toezicht. In dit onderzoek zijn de items 
getoetst die betrekking hebben op de pedagogische praktijk, aangevuld met voor deze locatie 
relevante voorwaarden. 
  
Het onderzoek bestaat uit: 
• Een locatiebezoek; 
• Gesprekken met de aanwezige vrijwilligers en bestuurslid; 
• Een bureauonderzoek van de vergaarde documenten en bescheiden. 

 
Beschouwing 

Locatiebeschrijving 
Peuterspeelzaal Het Klavertje is gevestigd in een nieuwbouw ruimte op het terrein van basisschool 
Matthijsje. De peuterspeelzaal heeft de beschikking over een eigen groepsruimte. Op de 
peuterspeelzaal worden maximaal 10 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Er zijn twee leidsters werkzaam met de status van vrijwilliger. 
De peuterspeelzaal is twee dagdelen per week geopend op de dinsdag- en de vrijdagochtend. 
Voor de buitenspeelruimte maakt de peuterspeelzaal gebruik een nieuw aangelegde 
buitenspeelplaats die aansluitend is aan de binnen ruimte. Deze buitenruimte is aangrenzend aan 
het gebouw van de peuterspeelzaal en is volledig omheind. 
  
Inspectiegeschiedenis 
• 22-04-2013: Jaarlijks onderzoek. Overtredingen geconstateerd betreffende Ouders, Personeel, 

Risico-inventarisatie, Beroepskracht-kindratio, Pedagogisch Beleid, Pedagogische 
Praktijk, Buitenspeelruimte. Advies aan de gemeente tot handhaving. 

• 11-04-2014: Jaarlijks onderzoek. Overtredingen geconstateerd betreffende Buitenspeelruimte, 
Beroepskracht-kindratio, Beroepskwalificatie, Opvang in Groepen. Advies aan de gemeente tot 
handhaving. 

• 07-07-2016: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Overtredingen 
geconstateerd betreffende Beroepskracht-kindratio, Beroepskwalificatie, Opvang in Groepen. 
Advies aan de gemeente tot handhaving. De overtredingen zijn door de gemeente 
Weststellingwerf gedoogd. 

 
Overleg en overreding 
Ten tijde van het inspectiebezoek ontbreekt de inventarisatie van de veiligheidsrisico's in de 
gymzaal. Binnen de gestelde termijn is deze risico-inventarisatie aangeleverd. 
Ten tijde van het inspectiebezoek is het meest recente inspectierapport niet op de website van de 
houder geplaatst. Op de dag van het hoor en wederhoor heeft de houder dit aangepast.  
  
Inspectiebevindingen 
Uit het onderzoek van 14-02-2017 is gebleken dat peuterspeelzaal Het Klavertje niet voldoet aan 
de volgende inspectie-items: 
• Klachtenregeling per 01-01-2016 
• Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio * 
• Beroepskwalificatie * 
• Opvang in groepen * 
 
* Het gaat hierbij om herhaling van dezelfde overtreding. De oorzaak van deze overtredingen ligt 
in het feit dat de definitie van beroepskracht in artikel 2.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen is opgenomen: ‘de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een 
peuterspeelzaal, bezoldigd is en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen bij een peuterspeelzaal.’ 
Op peuterspeelzaal Het Klavertje wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Een vrijwilliger met 
een beroepskwalificatie die niet bezoldigd is, is geen beroepskracht in de zin van de wet. 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Voor nadere toelichting zie de beschrijving bij de betreffende items. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘pedagogisch 
klimaat’ belicht. Per aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie 
beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.  
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen 
(www.rijksoverheid.nl). Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die 
zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn: 
• Het waarborgen van emotionele veiligheid; 
• Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
• Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 
• Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 
Aan de hand van het genoemd veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek op 
de vestiging beoordeeld. 
  
Observatiemomenten: begeleid spel, vrij spel binnen, een kringmoment, verzorgingsmomenten. 
  
Groepssamenstelling: 10 kinderen met 2 vrijwilligers. 
  
Conclusie: 
De beroepskracht en vrijwilliger handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang en 
geven hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (aanwezige vrijwilligers) 
• Observaties 
• Notulen teamoverleg (28-08-2016, 25-09-2016, 06-11-2016, 15-01-2017) 
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Personeel en groepen 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en 
groepen’ belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. 
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten in het bezit zijn van een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is 
voor het werken in de kinderopvang. Na de afgifte van de verplichte VOG worden de medewerkers 
continue gescreend op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen. 
  
Stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van het 
systeem van continue screening. Zij moeten iedere 2 jaar een nieuwe VOG aanvragen. 
  
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden verklaringen omtrent 
het gedrag van 3 vrijwilligers. 
  
Hierbij is getoetst op het juiste profiel: 
• Functieaspect 84 (= zorgdragen voor minderjarigen); 
• Bij voorkeur aangevuld met functieaspect 86 (= werkzaam in de kinderopvang). 
De getoetste verklaringen voldoen aan de gestelde vooraarden. 
  
Opmerking: er wordt gewerkt met verschillende invalkrachten, maar er is geen invallijst aanwezig. 
De toezichthouder moet te allen tijde kunnen toetsen of alle vrijwilligers een geldige VOG hebben.  
  
Conclusie: 
De getoetste verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Voor de peuterspeelzalen worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de 
collectieve arbeidsovereenkomst Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (cao MWD), 
aangemerkt als passende beroepskwalificaties. 
  
Bij peuterspeelzaal Het Klavertje wordt gewerkt met vrijwilligers. Eén van de vrijwilligers heeft een 
beroepskwalificatie, genoemd in de CAO MWD. 
  
Bij de definitie van beroepskracht in artikel 2.1 van de Wet kinderopvang is opgenomen dat een 
beroepskracht in een peuterspeelzaal bezoldigd moet zijn. Dit houdt in: salariëring conform cao 
WMD. Een vrijwilliger met een beroepskwalificatie is dus geen beroepskracht in de zin van de wet. 
Bij de peuterspeelzaal worden er per dagdeel twee vrijwilligers ingezet, waarvan tenminste één in 
het bezit is van een passende beroepskwalificatie. Een vrijwilliger met een beroepskwalificatie is 
dus geen beroepskracht in de zin van de wet. 
  
Conclusie 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen 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)  
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Vrijwilligersbeleid 

 
Peuterspeelzalen die gebruik maken van vrijwilligers beschikken over een vrijwilligersbeleid en een 
aansprakelijkheidsverzekering.  
  
Stichting Peuterspeelzaal Het Klavertje beschikt over een vrijwilligersbeleid, een functiebeschrijving 
vrijwilliger en een vrijwilligersovereenkomst. 
  
Het vrijwilligersbeleid, de functiebeschrijving en de vrijwilligersovereenkomst bevatten informatie 
over: 
• De minimumeisen waar de vrijwilliger aan dient te voldoen, zoals het in het bezit zijn van een 

verklaring omtrent gedrag en een goede beheersing van de Nederlandse taal; 
• De afspraken die de houder met de vrijwilligers maakt; 
• De taakomschrijvingen van de vrijwilliger; 
• De samenhang tussen de taakomschrijvingen en het pedagogisch beleid. 
 
Stichting Peuterspeelzaal Het Klavertje beschikt zelf over een collectieve ongevallenverzekering 
waarin de vrijwilligers zijn meegenomen. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de getoetste criteria op het gebied van 
een vrijwilligersbeleid en een aansprakelijkheidsverzekering. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Een peuterspeelzaalgroep is een vaste groep kinderen in een passend ingerichte vaste 
groepsruimte in een peuterspeelzaal. Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten 
waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. 
  
Op peuterspeelzaal Het Klavertje is twee ochtenden per week geopend en is geregistreerd met 10 
kinderen in 1 groep, begeleid door 2 vrijwilligers. 
  
Bij de definitie van beroepskracht in artikel 2.1 van de Wet kinderopvang is opgenomen dat een 
beroepskracht in een peuterspeelzaal bezoldigd moet zijn. Dit houdt in: salariëring conform cao 
WMD. Bij peuterspeelzaal Het Klavertje worden er 2 vaste vrijwilligers ingezet. Een vrijwilliger met 
een beroepskwalificatie is dus geen beroepskracht in de zin van de wet. 
Dit maakt dat er geen sprake is van een peuterspeelzaalgroep in de zin van de wet. 
  
Conclusie 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   
De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind 
behoort en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en 
welke vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.11 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
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Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

 
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een 
gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de 
wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website 
www.rijksoverheid.nl. Hierbij is er de mogelijkheid bij openingstijden van 10 uur of langer om 
maximaal 3 uur af te wijken betreft het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de dag. 
  
  
Bij de definitie van beroepskracht in artikel 2.1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen is opgenomen dat een beroepskracht in een peuterspeelzaal bezoldigt dient te 
zijn. Dit houdt in: salariëring conform cao WMD. 
Uit de steekproef van 'de aanwezigheidslijsten kinderen en leidsters' van februari en maart 2014 
blijkt dat bij de peuterspeelzaal 2 vrijwilligers worden ingezet op maximaal 10 kinderen. 
Een vrijwilliger met een beroepskwalificatie is geen beroepskracht in de zin van de wet. In de 
Regeling kwaliteit kinderopvang (januari 2014) staat bij artikel 18, lid 4 en 5: 'In een 
peuterspeelzaalgroep is ten minste één beroepskracht aanwezig. Bij werk in een 
peuterspeelzaalgroep met meer dan acht feitelijk aanwezige kinderen, doch ten hoogste zestien 
feitelijk aanwezige kinderen, zijn er twee beroepskrachten of een beroepskracht en een vrijwilliger 
aanwezig.'  
Daar er bij Peuterspeelzaal het Klavertje enkel met vrijwilligers gewerkt wordt, wordt niet voldaan 
aan de beroepskracht/vrijwilliger-kindratio. 
  
Conclusie 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

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)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (aanwezige vrijwilligers) 
• Observaties 
• Diploma beroepskracht (ingezien op locatie) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (ingezien op locatie) 
• Vrijwilligersbeleid (ingezien op locatie) 
• Plaatsingslijsten (week 1 t/m 6 2017, ingezien op locatie) 
• Presentielijsten (week 1 t/m 6 2017, ingezien op locatie) 
• Vrijwilligersovereenkomsten, ingezien op locatie 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Bij het domein veiligheid en gezondheid wordt getoetst of is voldaan aan de eisen die aan houders 
worden gesteld met betrekking tot het uitvoeren van een risico inventarisatie veiligheid en 
gezondheid en de aanwezigheid en implementatie van een meldcode om toe te kunnen passen bij 
het vermoeden van kindermishandeling.  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast 
welke risico's de opvang van kinderen met zich brengt. Tijdens de inspectie wordt de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes. 
  
Overleg en overreding 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, ingezien op locatie, voldoen niet aan alle 
gestelde voorwaarden. Niet alle ruimtes zijn geïnventariseerd en de beschrijving is niet op alle 
punten overeenkomstig de praktijk. Het actieplan is nog niet compleet. 
  
De houder heeft binnen de gestelde termijn nieuwe risico-inventarisaties aangeleverd, gemaakt in 
februari 2017. De risico-inventarisatie gezondheid is uitgevoerd met behulp van het model van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. De risico inventarisatie veiligheid is uitgevoerd met 
behulp van het model van de Stichting Consument en Veiligheid. 
  
De beschreven maatregelen en acties komen overeen met de geobserveerde praktijk.  
De toezichthouder heeft tijdens de steekproef van de inspectie geen onacceptabele risico's 
waargenomen.  
  
Opmerking: de openstaande acties zijn niet voorzien van concrete streef- en realisatiedatum, o.a. 
de actie betreffende de gladde vloer in de gymzaal. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder concludeert dat de houder, na overleg en overreding, voldoet aan de gestelde 
eisen op het gebied van risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (aanwezige vrijwilligers) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid (ontvangen op 21-02-2017) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (ontvangen op 21-02-2017) 
• Actieplan veiligheid (ontvangen op 21-02-2017) 
• Actieplan gezondheid (ontvangen op 21-02-2017) 
• Notulen teamoverleg (28-08-2016, 25-09-2016, 06-11-2016, 15-01-2017) 
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Ouderrecht 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 

 
De houder van een peuterspeelzaal informeert de ouders van de kinderen over het te voeren 
beleid. De informatie aan ouders moet voldoende gedetailleerd zijn om ouders een adequaat beeld 
van de praktijk te geven. De houder informeert ouders en personeel over het meest recente 
inspectierapport door het op een eenvoudig vindbare plek op de eigen website te plaatsen.  
  
Ouders worden geïnformeerd middels het informatieboekje, het pedagogisch beleidsplan en tijdens 
het kennismakingsgesprek. Kinderopvang Het Klavertje heeft daarnaast een website. 
Op de website wordt aangegeven dat het GGD-inspectie rapport te vinden is op de website, echter 
bestaat er op de aangegeven plaats en elders op de site geen werkende link naar het rapport. 
 
Overleg en overreding 
Op de dag van het hoor en wederhoor heeft de houder een werkende link naar het meest recente 
inspectierapport op de website geplaatst. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder concludeert dat de houder, na overleg en overreding, voldoet aan het getoetste 
item op het gebied van informatie aan ouders. 
 
 
Oudercommissie 

 
De medezeggenschap op gesubsidieerde peuterspeelzalen is geregeld in de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen.  
  
Peuterspeelzaal heeft een oudercommissie met 3 leden, allen ouders van kinderen op de 
peuterspeelzaal. Er is een reglement oudercommissie vastgesteld en ondertekend in februari 
2017. Het reglement voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
   
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de voorwaarden ten aanzien van de 
oudercommissie. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 
De houder treft een schriftelijke regeling voor de afhandeling van klachten en, indien er geklaagd 
is, een openbaar jaarverslag over de klachtenregeling voor ouders en oudercommissie over het 
voorgaande kalenderjaar. Daarnaast dient de houder aangesloten te zijn bij een erkende 
geschillencommissie.  
  
Peuterspeelzaal Het Klavertje is aangesloten bij De Geschillencommisie, klachtenloket 
kinderopvang. 
  
Het aangeleverde klachtenreglement, is een verouderd klachtreglement oudercommissie, naar 
voorbeeld van de BoinK 2007. Hierin wordt verwezen naar een klachtenkamer die niet meer 
bestaat. Het betreft een route waar de klacht bij de oudercommissie wordt ingediend. 
Er ontbreekt een eigen, interne klachtenregeling, waarbij de klacht bij de houder wordt ingediend 
en waarin het volgende is opgenomen: 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
• De klacht zorgvuldig onderzoekt; 
• De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
• De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
• De klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
• De ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
• In het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

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

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 2.13a lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (aanwezige vrijwilligers) 
• Reglement oudercommissie (ontvangen op 25-02-2017) 
• Notulen oudercommissie (dd. 25-09-2017, ontvangen op 21-02-2017) 
• Website (http://peuterspeelzaalhetklavertje.nl/ ) 
• Klachtenregeling (Klachtenregeling oudercommissie februari 2017, ontvangen op 21-02-2017) 
• https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl 
• www.geschillencommissie.nl 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 
 

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 meest recent aangevangen 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) 

Vrijwilligersbeleid 

De houder heeft een vrijwilligersbeleid, wat tot uitdrukking komt in een beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het vrijwilligersbeleid staan minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger 
aan dient te voldoen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)) 
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In het vrijwilligersbeleid staan afspraken die de houder met vrijwilligers maakt. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het vrijwilligersbeleid staan de taakomschrijvingen waarin wordt omschreven welke bijdrage aan 
het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwilligers wordt verwacht en op welke wijze dit 
samenhangt met het pedagogisch beleid. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat alle vrijwilligers werkzaam bij de peuterspeelzaal tegen 
wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 21 lid 2 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) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort 
en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke 
vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn. 
(art 2.5 en 2.6 lid 2 en 2.11 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 2 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) 
 

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) 
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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 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) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

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 2.11 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 2.15 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 2.3 lid 2, 2.15 lid 2 en 2.16 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 2.16 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 2.16 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 2.16 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een peuterspeelzaal 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de ouders de gelegenheid 
deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 2.15 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder en personen werkzaam bij de peuterspeelzaal zijn geen lid. 
(art 2.15 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 2.15 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 2.15 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 2.13a lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 2.13a lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een peuterspeelzaal is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 2.13b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Klavertje 
Website : http://peuterspeelzaalhetklavertje.nl/  
Aantal kindplaatsen : 10 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : W. van Amersfoort 
KvK nummer : 41005854 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Valk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Weststellingwerf 
Adres : Postbus 60 
Postcode en plaats : 8470 AB WOLVEGA 
 

Planning 

Datum inspectie : 14-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 27-03-2017 
Vaststelling inspectierapport : 11-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

De houder heeft binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn geen gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


