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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 9 mei 2017 is De Speelweide in opdracht van de gemeente Bronckhorst bezocht voor een 

jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
 Pedagogische praktijk 

 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 
 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 

 
Daarnaast is de volgende voorwaarde onderzocht: 
-de risico-inventarisatie  

 

 
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf De Speelweide van Stichting kinderopvang De Speelweide is gevestigd in het 
buitengebied van Hengelo (Gld). Er is een baby- en een peutergroep. Er is een grote 

buitenspeelruimte, deze buitenspeelruimte is direct vanuit de groepsruimte te bereiken.  Eén van 
de speerpunten van het kindercentrum is dat kinderen veel buiten zijn en in aanraking komen met 

de natuur. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Op 20 januari 2015 is er een nader onderzoek uitgevoerd. De eerder geconstateerde 

tekortkomingen zijn niet langer aanwezig. 
Op 10 december 2015 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er is één tekortkoming 
vastgesteld m.b.t. de Verklaring Omtrent Gedrag van een stagiaire. 
Op 18 oktober 2016; geen tekortkomingen. 
   
Bevindingen huidig onderzoek: 
Tijdens de inspectie zijn er tekortkomingen geconstateerd op het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 
  

Uit de interviews met de beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke blijkt een coöperatieve 
houding en ook een leerbare houding. 
  

 
Advies aan College van B&W 
 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Handhaving ten aanzien van de risico-inventarisatie. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid: 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie: 

 ontwikkeling van sociale competentie: 

 overdracht van normen en waarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het  
''Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar''. 
  
Hieronder worden de bijbehorende voorwaarden toegelicht en beoordeeld. 
  
Inleiding Pedagogische praktijk 
  

Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
Op dinsdagochtend zijn er op de babygroep 4 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten, op de 
peutergroep zijn 11 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten en 4 kinderen spelen onder 
begeleiding van 1 beroepskracht in de BSO-ruimte. 

  
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten reageren op signalen. 
Signalen van baby's worden door de beroepskrachten gezien en hierop wordt geanticipeerd, er 
wordt vriendelijk en op rustige toon gesproken. Beroepskrachten weten wanneer de baby's iets 
willen, dit herkennen ze aan de geluidjes die de baby's maken en de beroepskrachten kijken en 
herkennen het. '' Zometeen mag jij de fles ''. 

Ook bij de peuters zijn de beroepskrachten sensitief en responsief. Een beroepskracht herkent 

wanneer een kind een peer niet lekker vindt '' Wil jij een appeltje?'' 
Als een kind knoeit, is dat niet erg, er wordt een grapje gemaakt; ''Ga jij strooien''. 
De interactie is prettig. Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen komen tot spel en 
zoeken de beroepskrachten op , er zij korte vriendelijke gesprekjes en er worden grapjes gemaakt. 
De beroepskrachten spreken met de kinderen op kindhoogte. 
  

Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. 
Er is een wisseling in spel. Vrij spel. Gericht spel. Buitenspel. 
In de kring wordt het fruit benoemd. Er worden liedjes gezongen. 
De beroepskrachten enthousiasmeren en zijn vrolijk. 
In de babygroep is er voldoende spelmateriaal en er is een grondbox, er zijn voldoende  

speelhoeken. Ook de babygroep heeft een directe verbinding met buiten waar een speciaal plekje 
is ingericht voor de allerkleinste. 

Voor de kinderen is er de ruimte om zelf tot spel te komen. 
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Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 
Er zijn gerichte activiteiten en spelmaterialen welke gericht zijn op samenspel. 
Twee jongens spelen samen met lego, er ontstaat een spel en ze overleggen met elkaar. 
Twee meisjes kammen elkaars haren. 
Kinderen gaan gezamenlijk aan tafel of in de kring. 

Bij de baby's is de ruimte ingericht met een grondbox, hier kunnen baby's met elkaar in verblijven. 
   
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Regels, omgangsvormen en afspraken worden herhaald en benoemd. 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 

worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
 
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die is afgegeven na 1 
maart 2013. 

De VOG's zijn door de toezichthouder ingezien op de locatie. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
De diploma's zijn door de toezichthouder ingezien op de locatie. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in stamgroepen.  
Er is een babygroep en een peutergroep. 

ten tijde van de inspectie waren 4 peuters met 1 beroepskracht aan het spelen in de BSO-ruimte. 
de beroepskracht vertelt dat er met deze kinderen die bijna 4 jaar zijn wat andere activiteiten 
worden gedaan en dat er tevens ander spelmateriaal is waar ze een andere uitdaging in kunnen 

vinden. de ouders zijn op de hoogte dat de kinderen verblijven in de BSO-ruimte. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. 
Ten tijde van de inspectie zijn er 4 peuters in de BSO-ruimte met 1 beroepskracht. 

Op de babygroep zijn 4 baby's aanwezig met 2 beroepskrachten. 
Op de peutergroep zijn 11 peuters aanwezig met 2 beroepskrachten. 
  

Op basis van een steekproef is door de toezichthouder gekeken naar week 18 t/m 22. 
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (J Aalderink-Wentink) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. Per 

aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte en de houder stelt jaarlijks een 
risico-inventarisatie gezondheid op.  
Opmerking hierbij; de houder dient de risico-inventarisatie te voorzien van een datum, zodat 

makkelijker is in te zien wanneer de inventarisatie heeft plaats gevonden. 
De risico-inventarisatie wordt gemaakt in samenwerking met de beroepskrachten.  
  
De houder heeft een risico-inventarisatie welke niet de actuele situatie betreft: 

-er zijn huisregels aanwezig , maar deze huisregels betreffen niet alle risico's ; hoe wordt er 
toegezien op het gebruik van de zandbak, hoe wordt er omgegaan met de kippen/konijnen 
( bij de huisregels ontbreekt ook de datum ) 
-wat betreft de risico-inventarisatie; er worden risico's uitgesloten welke niet uitgesloten kunnen 
worden. 
  
Opmerking bij de risico-inventarisatie: als de toezichthouder vraagt naar de risico-inventarisatie 

krijgt ze een ander document aangereikt door de beroepskracht, welke niet de risico-inventarisatie 
is. 
 

Er is een ongevallenregistratie aanwezig. 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.  

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

 
 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (J Aalderink-Wentink) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (9 mei) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Ongevallenregistratie 

 Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 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 het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 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 kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting kinderopvang de Speelweide 

Website : http://www.despeelweide.com 
Aantal kindplaatsen : 23 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang de Speelweide 

Adres houder : Steenderenseweg 25 

Postcode en plaats : 7255 KC Hengelo (Gld) 
Website : www.despeelweide.com 
KvK nummer : 09152627 
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 :  Mevr. C. Stijnman 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bronckhorst 
Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-05-2017 
Zienswijze houder : 22-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 23-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze houder van St. kinderopvang de Speelweide. 
  
Aan de risico-inventarisatie voor 2017 wordt gewerkt en de huisregels worden aangepast naar de 

huidige situatie. De R.I. zal worden voorzien van datum en de huisregels zullen in de R.I. worden 
meegenomen. 
  
met vriendelijke groet, 
J. Aalderink-Wentink 

St. kinderopvang de Speelweide 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


