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Het onderzoek 
 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Op vrijdag 6 december 2019 is KDV Peuteropvang Nassau van Stichting Peuterspeelzalen in de 
gemeente Oldebroek in opdracht van de gemeente Oldebroek bezocht voor een jaarlijks onderzoek 
op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 
 

Daarnaast zijn de volgende wettelijke voorschriften onderzocht: 
• De aanwezigheid van ten minste één volwassene die gekwalificeerd is voor EHBO 
• Als gevolg van de nieuwe regelgeving per 01-01-2019 zijn de nieuwe voorschriften op het 

onderdeel pedagogisch beleidsmedewerker/coach meegenomen in dit inspectie-onderzoek. 
Aangezien de houder dit jaar nog heeft om aan deze kwaliteitseisen te voldoen, zijn deze 

alleen beschreven en niet beoordeeld. 
 

Hoewel deze locatie geregistreerd staat als gesubsidieerd voor voorschoolse educatie is in overleg 
met de gemeente besloten de kwaliteitsvoorschriften hieromtrent niet mee te nemen in dit 
onderzoek. De locatie kan momenteel niet zorgdragen voor voldoende omvang van het aanbod. In 
2020 wordt dit domein weer getoetst. 
 

Beschouwing 
 
De peuteropvang is gelegen in de christelijke, kleinschalige Nassauschool. Deze locatie heeft 16 
kindplaatsen. De Peuteropvang heeft een eigen ingerichte groepsruimte. De Peuteropvang is twee 
ochtenden geopend, namelijk dinsdag en vrijdag. 
 
Er is sprake van een coöperatieve houding van de beroepskracht en leidinggevende. 

 
Inspectiegeschiedenis 

2015 
Jaarlijks onderzoek 
20-5-2015; Er zijn tekortkomingen geconstateerd in de domeinen "Veiligheid en gezondheid" en 
"Pedagogisch klimaat". 

 
Nader onderzoek 
18-11-2015; De houder heeft herstel doorgevoerd. De tekortkomingen zijn opgeheven. 
 
2016 
Jaarlijks onderzoek 
17 mei 2016; Er wordt voldaan aan alle onderzochte voorwaarden. 

  
2017 
Jaarlijks onderzoek 
13 oktober 2017; Er wordt voldaan aan alle onderzochte kwaliteitsvoorschriften. 
 
2018 

Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden. De locatie was in 2018 niet in exploitatie. In september 

2019 is de locatie weer in exploitatie gegaan. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan de meeste voorwaarden. Aan 1 kwaliteitsvoorschrift wordt 

niet voldaan, houder heeft dit reeds hersteld. 
 
De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 
De toezichthouder adviseert om niet te handhaven op het kwaliteitsvoorschrift: "Na inschrijving 

van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister 
kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen." 
 
De houder heeft hier op verzoek van de toezichthouder reeds voor zorggedragen. Handhaving 
hierop is weinig zinvol. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder verantwoorde dagopvang biedt op het domein van 

het pedagogisch klimaat. 
 
Middels het uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan dient de houder ervoor zorg dat er een 
verantwoord pedagogisch klimaat wordt geboden, waarin: 
• Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
• Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

• Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 
onderhouden; 

• Kinderen worden gestimuleerd om respectvol om te gaan met anderen en actief te participeren 
in de maatschappij. 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt, naast het pedagogisch beleidsplan van 
de houder, gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar, om 

bovenstaande te beoordelen. 

Pedagogisch beleid 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan en een pedagogisch werkplan Peuteropvang, 
locatie PO Nassau (versiedatum maart 2019). Uit de observatie tijdens de inspectie en uit de 
gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat de houder er zorg voor draagt dat er wordt 
gehandeld conform het pedagogisch beleidsplan. Hieronder een aantal voorbeelden: 
 

Ontwikkelingsstimulering 
De beroepskracht benoemt dat in het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat kinderen 
dingen worden bijgebracht, zoals dingen benoemen en kleuren aanleren. 
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er veel aandacht besteed wordt op het gebied 
van leesstimulering, muzikale vaardigheden, constructief spelen, lichamelijke stimulering (zowel 
fijne als grove motoriek) en de sociale en emotionele vaardigheden. 

Bij de inspectie is gezien dat een boekje wordt voorgelezen, liedjes worden gezongen, er buiten 

wordt gespeeld en met klei wordt gespeeld. 
 
Dagindeling 
In het pedagogisch werkplan staat als onderdeel van de dagindeling het opruimen van de 
groepsruimte beschreven. Er staat: "Samen met de kinderen wordt de groepsruimte weer netjes 
gemaakt. Kinderen worden hierdoor medeverantwoordelijk gemaakt voor een nette ruimte.  

Het stimuleert het netjes omgaan met materialen. Elke peuter krijgt een opruimtaak." 
Bij de inspectie is gezien dat de beroepskracht het opruimliedje opzet. De kinderen herkennen het 
liedje en dansen op het liedje. Als het liedje is afgelopen vraagt de beroepskracht: "Wat gaan we 
doen?" Een aantal kinderen zegt: "opruimen". De beroepskracht geeft de kinderen 
opdrachtjes als; "jullie doen het poppenhuis" en "ga jij de koeien even opruimen?" en 
dergelijke. De beroepskracht betrekt alle kinderen bij het opruimen en de kinderen helpen mee 
met opruimen. 

 
De beroepskracht benoemt het gebruik van dagritmekaarten als een van de onderdelen van het 
pedagogisch beleidsplan wat in de praktijk wordt uitgevoerd. Gezien is dat de beroepskracht aan 
de hand van de dagritmekaarten met de kinderen de ochtend doorneemt, wat er gedaan is en wat 

er nog gedaan gaat worden. 
In het pedagogisch werkplan van deze locatie staat onder andere beschreven: "Peuters hebben 
behoefte aan een duidelijke, gestructureerde dagindeling. Dit geeft houvast en veiligheid." 
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Pedagogische praktijk 

De situatie tijdens de inspectie: 
Tijdens de inspectie zijn er 5 kinderen en 1 beroepskracht. De inspectie heeft plaatsgevonden in de 
ochtend. 
 

De volgende momenten zijn geobserveerd: 
• Vrij spel 
• Kleuren/puzzelen 
• Opruimen 
• Kring met eten en drinken 
• Buiten spelen 
• Kleien 

 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. 
 
Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 

de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 

2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 
cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 
kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving. 

3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

4. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 

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 in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

 
Kinderen kunnen zich emotioneel veilig en geborgen voelen; 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
De beroepskracht neemt met de kinderen de dagritmekaarten door. De beroepskracht vraagt aan 
de hand van de dagritmekaarten wat er al gedaan is en wat er nog gaat gebeuren. De kinderen 
geven antwoord. De beroepskracht gebruikt ook liedjes voor de herkenning van de volgorde, zoals 
het smakelijk eten/drinkenliedje en het opruimliedje. De kinderen zingen en bewegen (gedeeltelijk) 

met de liedjes mee. 
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Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving; 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Buitenactiviteiten 

Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 
De beroepskracht gaat met de kinderen naar buiten. In de buitenruimte is een pannaveldje 
aanwezig, een glijbaan, een zandbak en er is fietsmateriaal. Vanwege het weer wordt het 
fietsmateriaal niet gebruikt. De beroepskracht heeft een doek meegenomen om de glijbaan droog 
te maken. De kinderen gaan van de glijbaan. Na een paar keer willen een aantal kinderen niet 
meer van de glijbaan. Een kind gaat met zand met de zandbak spelen. De beroepskracht ziet dit en 

stelt aan de kinderen voor om van het zand oliebollen te maken. Dit doen een aantal kinderen. 
Even later heeft een kind het koud. De beroepskracht stelt voor om verstoppertje te doen. Dat 
willen de kinderen wel. De kinderen zijn betrokken bij het doen van verstoppertje. Alle kinderen 
doen mee. 
 
Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden; 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Begeleiden en feedback 
Een aantal kinderen zijn aan het spelen met autootjes die ergens vanaf kunnen rijden. Een aantal 
kinderen krijgen ruzie. De beroepskracht ziet het gebeuren en zegt tegen een kind: "We gaan geen 
kindjes slaan, samen spelen." Er zijn maar twee autootjes en de beroepskracht legt uit dat de 
kinderen omstebeurt een autootje naar beneden mogen laten rijden. De beroepskracht blijft er 

even bij zitten en legt uit dat eerst kind x mag en dan kind y. Als kind y geweest is, mag kind Z en 
dan weer kind X enzovoorts. Daarbij geeft de beroepskracht aan dat het autootje aan het andere 
kind gegeven moet worden en dan naar beneden mogen laten rijden. 
 
De beroepskracht begeleidt positieve interacties tussen kinderen. Zij helpt de kinderen actief om 
sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen. 
 

Conclusie 
De houder biedt verantwoorde dagopvang door ervoor zorg te dragen dat: 
• Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
• Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

• Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 
onderhouden; 

• Kinderen worden gestimuleerd om respectvol om te gaan met anderen en actief te participeren 
in de maatschappij. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch leidinggevende 9-12-2019) 
• Interview (beroepskracht op locatie) 
• Observatie(s) 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
  
Er worden eisen gesteld aan het personeel, zoals: 
• Eisen ten aanzien van de opleiding die gevolgd is of wordt. 
• Tevens worden er eisen gesteld aan de inzet van de beroepskrachten en de hoeveelheid op te 

vangen kinderen. 

• Daarnaast moeten medewerkers ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister 
kinderopvang. 

  
In dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt voldaan. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is 1 vaste beroepskracht werkzaam op deze locatie. Deze beroepskracht is ook op de dag van de 
inspectie aan het werk. Deze beroepskracht is gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. 

 
De beroepskracht is ingeschreven op 29 mei 2018 in het personenregister kinderopvang. De 
beroepskracht is gekoppeld op 30 mei 2018 aan Stichting Kindcentrum Oldebroek. Deze 
beroepskracht is echter niet gekoppeld aan Stichting Peuterspeelzalen in de gemeente Oldebroek. 
 
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om de beroepskracht alsnog te koppelen aan Stichting 

Peuterspeelzalen in de gemeente Oldebroek. Dit heeft de houder op 10 december volgens afspraak 
gedaan. 
 
Conclusie 
De beroepskracht is ingeschreven en gekoppeld aan de houder. De beroepskracht is echter reeds 
begonnen met de werkzaamheden op de locatie, voordat de koppeling plaats heeft gevonden. 
 

Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen 

Er is op deze locatie 1 vaste beroepskracht werkzaam. Deze beroepskracht is in het bezit van het 
diploma: 
• MBO Pedagogisch Werk niveau 3 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de opleidingseisen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Tijdens de inspectie zijn er 5 kinderen aanwezig tussen de 2 en 4 jaar. Er is 1 beroepskracht 
aanwezig. 

 
De beroepskracht heeft aangegeven dat er momenteel 8 kinderen komen op de dinsdagochtend en 

6 kinderen op de vrijdagochtend. Er is beide dagen dezelfde beroepskracht werkzaam. 
 
Er zijn geen stagiaires op deze locatie. 
De school waarin de peuteropvang gesitueerd is, is de achterwacht. 
 
Conclusie 
Er worden voldoende beroepskrachten in gezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is sprake van opvang in stamgroep: 
• Er is 1 vaste ruimte waar de kinderen worden opgevangen 
• De groep bestaat uit een vaste groep kinderen 

• Aan de groep kinderen is een vaste beroepskracht gekoppeld 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht op locatie) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Pedagogisch werkplan 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Binnen dit domein wordt bij dit jaarlijks onderzoek alleen gekeken of de houder ervoor zorgdraagt 
dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is 
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 
Hieronder volgt de bevinding en de beoordeling hierover. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De vaste beroepskracht is in het bezit van een certificaat NIBHV eerste hulp bij het werken met 
kinderen. Het certificaat is nog geldig tijdens de inspectie. 
 
Conclusie 
De houder draagt er zorg voor dat er altijd een volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor 
het verlenen van EHBO. 
 

Gebruikte bronnen 

• EHBO-certificaten 
 



 

10 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-12-2019 
SKO SPO peuteropvang Nassau te Hattemerbroek 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

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

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : SKO SPO peuteropvang Nassau 
Website : http://www.skgo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028003896 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen in de gemeente 

Oldebroek 
Adres houder : Postbus 36 
Postcode en plaats : 8090 AA Wezep 

KvK nummer : 08106780 
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 :  Mw. T. Dudok van Heel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oldebroek 
Adres : Postbus 2 
Postcode en plaats : 8096ZG OLDEBROEK 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-12-2019 
Zienswijze houder : 12-12-2019 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
Wij zijn wederom trots op het behaalde resultaat. We doen juist voor deze locatie extra ons best 
om de peuteropvang door te kunnen zetten. 
Het is een kleinschalige school, die mede door het bieden van peuteropvang, ook een doorgaande 
leerlijn richting de basisschool kan bieden.  
 

 
 
 
 
 

 
 


