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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.
Beschouwing
Peuterspeelzaal De Vuurvogel maakt deel uit van kindercentrum de Vuurvogel.
In het gebouw zijn buiten de peuterspeelzaal ook een kinderdagverblijf en een BSO gevestigd van
dezelfde houder. Tevens is in het gebouw basisschool De Vuurvogel gevestigd.
Momenteel worden maximaal 15 kinderen opgevangen (leeftijd 2-4 jaar).
De peuterspeelzaal zit op de eerste verdieping en heeft 1 ruime groepsruimte ter beschikking.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 27 maart 2013 stelt de toezichthouder vast dat de
risico inventarisatie veiligheid en gezondheid niet actueel zijn.
Alle andere getoetste voorwaarden voldoen aan de wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Tijdens het nader onderzoek uitgevoerd op 20 juni 2013 stelt de toezichthouder vast dat de
geconstateerde overtreding tijdens de inspectie van 27 maart 2013 is opgelost.
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 17 september 2014 stelt de toezichthouder vast dat
alle getoetste voorwaarden voldoen aan de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Tijdens de huidige jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 1 oktober 2015 stelt de toezichthouder vast
dat alle getoetste voorwaarden voldoen aan de wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument
ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. Na
de beschrijving uit het veldinstrument (cursief gedrukt opgenomen in het rapport) volgt eventueel
een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. De observatie en de beschrijving van de pedagogische
praktijk richten zich op de doelen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen:
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
2. De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken
Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; de leidinggevende vertaalt
het naar verbeteringen in het beleidsplan.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Praktijk
Twee kinderen hebben alle leesboekjes uit de leeshoek gehaald en in de poppenwagen gestopt. De
kinderen rijden met de wagen rond. De beroepskracht ziet het en kijkt naar de leeshoek, ze
zegt:"hee alle leesboekjes zijn verdwenen, waar zijn ze gebleven". De kinderen lachen en kijken
naar haar. De beroepskracht kijkt in de poppenwagen en zegt:"ik zie het al, alle boekjes liggen in
de poppenwagen, wat een goed idee nu zijn jullie een rijdende bibliotheek". De kinderen glunderen
en rijden trots verder met de poppenwagen.
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een
kind dat nodig heeft.
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap,
plezier en trots.
Conclusie
Op peuterspeelzaal De Vuurvogel wordt de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich
uitgedaagd. Ieder kind krijgt leer/ervaringskansen.
Praktijk
De kinderen zitten aan tafel om fruit te eten. De beroepskracht pakt haar banaan uit de koelkast
en gaat ook aan tafel zitten. Ze pakt de banaan vast en zegt :"oei dat is koud". De beroepskracht
houdt de banaan in de hand en zegt tegen een kind:"voel eens hoe koud mijn banaan is". Het kind
voelt en zegt:"ja koud". Een ander kind wil ook voelen. De beroepskracht zegt: "voel maar". Het
kind lacht en roept:"heel koud". Als de beroepskracht weer is gaan zitten zegt een kind:"ik heb nog
niet gevoeld, ik wil ook". De beroepskracht staat op en loopt naar het kind, ook hij mag voelen.
Even later spelen een paar kinderen met lego. De kinderen hebben een aantal platen waar ze op
willen bouwen maar weten niet hoe de platen aan elkaar gemaakt moeten worden. De
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beroepskracht doet het voor. Als de kinderen zien hoe het moet gaan ze alle platen aan elkaar
maken. Vervolgens wordt aan de andere beroepskracht gevraagd of ze even wil komen kijken. De
kinderen krijgen een complimentje.
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalverrijking.
Conclusie
Op peuterspeelzaal De Vuurvogel wordt de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd.
Sociale competentie
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen,
elkaar helpen emoties delen.
Praktijk
Een kind wil een puzzel maken. De beroepskracht zegt tegen het kind dat hij aan tafel mag gaan
zitten. Ze legt uit dat puzzelen op de grond niet fijn is omdat andere kinderen dan op de puzzel
kunnen gaan staan. De jongen gaat aan tafel zitten maar zegt ook meteen dat hij het niet kan. De
beroepskracht zegt:"ik help je wel hoor, maar ik weet zeker dat het wel gaat lukken". Een ander
kind komt bij de tafel staan kijken. De beroepskracht vraagt of het kind wil helpen en zegt:"pak
maar een stoeltje dan kun je bij ons komen zitten". Het kind pakt een stoel en komt erbij zitten.
Samen maken de kinderen de puzzel, de beroepskracht kijkt toe en geeft complimentjes als er een
stukje van de puzzel gevonden is.
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er samen weer uit te komen.
Conclusie
Op peuterspeelzaal De Vuurvogel wordt de sociale competentie voldoende gewaarborgd.
Overdracht van nomen en waarden
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn.
Praktijk
Regels en afspraken zijn aanwezig en worden indien nodig opnieuw uitgelegd.
De kinderen krijgen allemaal een doekje. De beroepskracht zegt:'de doekjes zijn om de mondjes
en de handjes te poetsen en niet de tafel".
Bij het fruit eten:"je mag een stukje fruit pakken en niet in je mondje proppen, er is genoeg".
"Als je druifjes kiest mag je er 2 pakken, ze zijn zo klein".
Conclusie
Op peuterspeelzaal De Vuurvogel wordt de overdracht van normen en waarden voldoende
gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Huisregels/groepsregels (maart 2015)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Beide beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die
valt binnen de continue screening.
De verklaring omtrent het gedrag van de vrijwilligster i maximaal 2 jaar oud.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag voldoen aan de
wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Passende beroepskwalificatie
Beide beroepskrachten beschikken over een passend diploma.
Opvang in groepen
Er is sprake van 1 peutergroep waarin maximaal 15 kinderen worden opgevangen.
De peuterspeelzaal is 6 dagdelen per week geopend.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot opvang in groepen voldoen aan de wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Op het moment van inspectie en uit de presentielijsten en het rooster blijkt dat er voldoende
beroepskrachten worden ingezet ten opzichte van het aantal aanwezige kinderen.
Er werken twee vaste beroepskrachten op de peutergroep.
Conclusie
De getoetste voorwaarde met betrekking tot de beroepskracht-kindratio voldoet aan de wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Website

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid opgesteld in januari 2015.
In de inventarisatie zijn de volgende ruimtes opgenomen:

de entree en de hal

de groepsruimte

de sanitaire ruimte

de buitenruimte
In het veiligheidsverslag, opgesteld in maart 2015, is een plan van aanpak opgenomen. Het plan
van aanpak is actueel en conform de praktijk. Er zijn huisregels en werkafspraken opgesteld die
aansluiten op de risico-inventarisatie veiligheid.
De inventarisatie, het plan van aanpak, de huisregels en werkafspraken worden minimaal 1 keer
per jaar besproken tijdens het (mini)teamoverleg.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid voldoen aan de wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Risico-inventarisatie gezondheid
De risico-inventarisatie gezondheid dateert van februari 2015.
Het gezondheidsverslag dateert van maart 2015. In dit verslag zijn het plan van aanpak, de
huisregels en de werkafspraken opgenomen.
De inventarisatie, het plan van aanpak, de huisregels en werkafspraken worden minimaal 1 keer
per jaar besproken tijdens het (mini)teamoverleg.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de risico-inventarisatie gezondheid voldoen aan de
wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Meldcode kindermishandeling
Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gebruik
gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode
is vertaald naar de eigen organisatie en voorzien van een sociale kaart.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de meldcode kindermishandeling voldoen aan de wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Vierogenprincipe
De opvang is op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskrachten tijdens de werkzaamheden
gezien kunnen worden door andere volwassenen.
In de praktijk is waarneembaar dat:




de groepsruimte grenst aan een hal, de deur is voorzien van glas
de groepsruimte, sanitaire ruimte en extra speelruimte overzichtelijk is
er geen deur zit naar de sanitaire ruimte waardoor beroepskrachten in de groepsruimte goed
zicht hebben op de sanitaire ruimte
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er de mogelijkheid is om een camera te plaatsen, de beelden kunnen indien gewenst door de
directeur op kantoor bekeken worden.
Conclusie
Het vierogenprincipe is op peuterspeelzaal De Vuurvogel goed georganiseerd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid (januari 2015)

Risico-inventarisatie gezondheid (februari 2015)

Actieplan veiligheid (maart 2015)

Actieplan gezondheid (maart 2015)

Veiligheidsverslag (maart 2015)

Gezondheidsverslag (maart 2015)

Huisregels/groepsregels (maart 2015)

Meldcode kindermishandeling

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Ruimte en inrichting

Binnenruimte
De groepsruimte is ruim en overzichtelijk.
Er is een podium met tafel en losse stoelen voor activiteiten en eet/drinkmomenten.
In de groepsruimte zijn diverse hoeken gemaakt: bouwhoek en leeshoek.
De ruimte die voorheen in gebruik was als berging is nu ingericht als poppenhoek/huishoek.
De groepsruimte is gesitueerd op de eerste verdieping naast de BSO ruimte.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de binnenruimte voldoen aan de wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Buitenspeelruimte
De peuterspeelzaal maakt gebruik van de buitenruimte van het kinderdagverblijf.
De buitenruimte is passend ingericht en heeft diverse speelhoekjes en een zandbak.
Er zijn voldoende vierkante meters buitenruimte beschikbaar voor de peuterspeelzaal.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de buitenruimte voldoen aan de wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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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 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)
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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 1 Besluit registers 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 1 Besluit registers 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 1 Besluit registers 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 1 Besluit registers 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)
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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)

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)

Ruimte en inrichting
Binnenruimte
Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind.
De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen en het pedagogisch beleid.
Buitenspeelruimte
Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peuterspeelzaal.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen en het pedagogisch beleid.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

PSZ De Vuurvogel
http://www.sbkinderopvang.nl
15
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

Peuterspeelzalen Tilburg B.V.
Postbus 769
5000AT TILBURG
18077079

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
073-6404515
A van Lokven

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tilburg
: Postbus 90155
: 5000LH TILBURG

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

01-10-2015
09-10-2015
Niet van toepassing
12-10-2015
12-10-2015
12-10-2015

: 02-11-2015

13 van 14
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 01-10-2015

PSZ De Vuurvogel te TILBURG

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.
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