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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
De GGD stelt in opdracht van de gemeente een onderzoek in om te kunnen vaststellen of 
de peuterspeelzaal in potentie kan gaan voldoen aan de gestelde eisen uit bovengenoemde wet. 
  
Op basis van het advies van de GGD neemt de gemeente een besluit om de peuterspeelzaal wel of 
niet op te nemen in het landelijk register kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over deze 
peuterspeelzaal (verder te noemen als psz) volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 
het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
  
Feiten over psz Koperwiek: 
Psz Koperwiek is een locatie van de Stichting Beste Peuterspeelzalen. Naast deze 
peuterspeelzaal exploiteert de houder ook nog kinderdagopvang en buitenschoolse opvang op twee 
andere locaties. Psz Koperwiek is gevestigd in het gebouw van Basisschool de Koperwiek, 
Langstraat te Venlo. De houder heeft in deze school ook nog een buitenschoolse opvang. 
De houder heeft psz Koperwiek overgenomen van Spring Kinderopvang. De lokalen 
en inrichting zijn niet veranderd. De beroepskrachten die bij deze psz werkzaam waren bij Spring 
Kinderopvang komen nu in dienst van Stichting Beste Peuterspeelzalen. 
Basisschool de Koperwiek behoort tot de Stichting Akkoord!-po. Deze stichting is een contract 
aangegaan met Beste Kinderopvang en Peuterspeelzalen met als doel sámen vorm te geven aan 
educatie en opvang in Kindcentrum de Koperwiek. 
De directeur van de basisschool is als directeur kindcentrum belast met de dagelijkse leiding van 
het gehele kindcentrum. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Bij het reguliere onderzoek, uitgevoerd op 14-6-2017, blijkt: 
- dat de houder (Spring Kinderopvang) aan alle voorwaarden voldoet behalve aan de voorwaarde 
betreffende het instellen van een oudercommissie (er is sprake van een verzachtende 
omstandigheid), 
- dat de pedagogische praktijk goed is. 
  
Voortgang: 
Bij het huidige onderzoek, een onderzoek voor registratie/incidenteel onderzoek blijkt dat aan 
een voorwaarde betreffende voorschoolse educatie en aan een voorwaarde betreffende 
geschillencommissie nog niet wordt voldaan. Ten aanzien van deze voorwaarden zijn verzachtende 
omstandigheden van toepassing. 
  
De slotconclusie van dit onderzoek is dat de houder in potentie voldoet om in exploitatie te kunnen 
gaan. 
  
Meer informatie is te lezen bij de diverse items, verderop in dit rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet en naleving wet- en 

regelgeving 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Peuterspeelzaal in de zin van de 
wet ’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Peuterspeelzaal in de zin van de wet 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet 
 
Gedurende het verblijf in psz Koperwiek wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 
  
Het verblijf in de peuterspeelzaal is uitsluitend bestemd voor kinderen in de leeftijd van twee jaar 
tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden binnen dit item voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. T. Berghs, mw. J. Vervoort, d.d 1-8-

2017) 
 Interview (dhr. L. Peters, mw. A. Wintels, d.d. 1-8-2017) 
 LRKP 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 
 Voorschoolse educatie 
  
Bij dit aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor deze peuterspeelzaal kenmerkende 
visie op de omgang met kinderen is beschreven. In eerste instantie zijn niet alle verplichte 
onderdelen beschreven. De toezichthouder past overleg en overreding toe; de houder krijgt de 
mogelijkheid de ontbrekende onderdelen alsnog te beschrijven en aan te leveren. De houder maakt 
gebruik van overleg en overreding en reikt op dezelfde dag de ontbrekende gegevens aan. Deze 
gegevens zullen nog in het pedagogisch beleid toegevoegd worden. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 

voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

 de werkwijze, de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. 
 bij welke (spel)activiteiten kinderen hun peuterspeelzaalgroep dan wel de 

peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten. 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe peuterspeelzaalgroep waarin zij 

zullen worden opgevangen. 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere niet structureel 

ingezette personen. 
 hoe de achterwacht is geregeld indien slechts één beroepskracht in een peuterspeelzaal 

aanwezig is op de locatie. 
 de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
 de wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van 

kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 

 de wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal worden toegerust voor de taak van 
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

  
Hiermee heeft de houder een pedagogisch beleidsplan dat voldoet aan de actuele wet- en 
regelgeving. 
  
Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Psz Koperwiek is voornemens twee peuterspeelzaalgroepen te gaan exploiteren (15 en 16 kinderen 
maximaal per groep). 
Of in de praktijk de groepen niet groter zijn is bij dit huidige onderzoek niet te toetsen. Ook is nog 
niet in de praktijk te toetsen of er voldoende beroepskrachten worden ingezet op het aantal 
aanwezige kinderen. Deze voorwaarden zullen bij het eerstvolgend onderzoek getoetst worden. 
Kinderen die een indicatie voorschoolse educatie hebben komen vier dagdelen per week van 2,5 
uur per keer. Hierdoor kunnen er per week ten minste 10 uur activiteiten aangeboden worden 
gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
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Er wordt gebruik gemaakt van de methode Puk en Ko, een methode gericht op voorschoolse 
educatie. 
  
De beroepskrachten die zullen gaan starten beschikken over de juiste diploma's, certificaten 
en ze beheersen aantoonbaar niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
  
De houder heeft (nog) geen jaarlijks opleidingsplan opgesteld. 
Verzachtende omstandigheid: 
De beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn geweest via een andere houder hebben wel 
al enkele trainingen/cursussen gevolgd bij die houder. In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de 
houder in de hoofdstukken Kwaliteitszorg en Personeel wel dat de algemene scholing en 
ondersteuning van belang is. Uit interview blijkt ook dat na deze zomervakantie gesprekken zullen 
plaatsvinden met de beroepskrachten om te beoordelen hoe het opleidingsplan er uit kan gaan zien 
in relatie tot ieders persoonlijke ontwikkeling. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. T. Berghs, mw. J. Vervoort, d.d 1-8-

2017) 
 Interview (dhr. L. Peters, mw. A. Wintels, d.d. 1-8-2017) 
 Bewijsstukken taalniveau 3F 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag 
 Passende beroepskwalificatie 
 Vrijwilligersbeleid 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie heeft de houder een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) rechtspersoon overhandigd welke op dat moment niet ouder is dan twee maanden. De VOG 
rechtspersoon voldoet aan de voorwaarden die wet- en regelgeving daarvoor stelt. 
  
De VOG van de directeur van het kindcentrum is ook getoetst en positief beoordeeld. 
  
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de beroepskrachten 
beoordeeld bij de laatste inspectie op 14-6-2017 (toen nog van een andere houder). Uit die 
toetsing bleek dat deze beroepskrachten beschikten over geldige VOG's, afgegeven op de juiste 
functie-aspecten en vallend binnen de continue screening in de kinderopvang. 
  
Ten tijde van de huidige inspectie zijn er geen vrijwilligers en geen stagiaires werkzaam. 
  
Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten die zullen gaan starten na deze zomervakantie beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dit is reeds getoetst bij psz de Koperwiek bij de 
laatste inspectie van 14-6-2017 (toen nog een andere houder). 
  
Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 
 
Vrijwilligersbeleid 
 
Het hebben van een vrijwilligersbeleid is wettelijk verplicht wanneer naast een beroepskracht, een 
vrijwilliger wordt ingezet voor de beroepskracht-kind/vrijwilliger-ratio. Dat is bij peuterspeelzaal de 
Koperwiek niet van toepassing. Om die reden is in dit onderzoek niet beoordeeld of de houder een 
vrijwilligersbeleid heeft. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. T. Berghs, mw. J. Vervoort, d.d 1-8-

2017) 
 Interview (dhr. L. Peters, mw. A. Wintels, d.d. 1-8-2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Er is een een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd op 14-6-2017. 
De thema’s verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, 
botsen, stoten, steken en snijden zijn in de risico-inventarisatie opgenomen. Elke ruimte is in de 
inventarisatie meegenomen, en de inventarisatie beschrijft de actuele situatie. In het plan van 
aanpak is per veiligheidsrisico een maatregel beschreven waardoor de samenhang tussen 
gezondheidsrisico's en maatregelen duidelijk is. 
  
Aandachtspunt: 
Bij de inventarisatie veiligheid is te lezen dat er nog enkele maatregelen genomen dienen 
te worden. Er staat een deadline en een verantwoordelijke genoemd. De betreffende 
verantwoordelijke is iemand die werkzaam is bij Spring (de vorige houder). De huidige houder 
(Stichting Beste Peuterspeelzalen) zal deze maatregelen nog dienen te nemen voor de deadline. 
  
Er is een risico-inventarisatie gezondheid uitgevoerd op 14-6-2017. De houder beschrijft de 
gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen 
en beschrijft de actuele situatie. Hiermee voldoet de risico-inventarisatie aan de wettelijke eisen. In 
het plan van aanpak is per gezondheidsrisico een maatregel beschreven waardoor de samenhang 
tussen gezondheidsrisico's en maatregelen duidelijk is. 
  
Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de eisen uit de 
Wet Kinderopvang. De houder heeft de meldcode vertaald naar de lokale situatie. 
  
Conclusie: 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft het vierogenprincipe beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De praktische 
uitvoering kan tijdens deze inspectie niet bekeken worden en zal daarom bij een eerstvolgende 
inspectie bekeken en beoordeeld worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. T. Berghs, mw. J. Vervoort, d.d 1-8-

2017) 
 Interview (dhr. L. Peters, mw. A. Wintels, d.d. 1-8-2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Binnenruimte 
 Buitenspeelruimte 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
Onderstaande voorwaarden zijn reeds bij een eerdere inspectie van deze locatie getoetst: 
- 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. 
  
Er kan geconcludeerd worden dat aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke 
voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Onderstaande voorwaarden zijn reeds bij een eerdere inspectie van deze locatie getoetst: 
- er is ten minste 3,5 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. 
  
Er kan geconcludeerd worden dat aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke 
voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. T. Berghs, mw. J. Vervoort, d.d 1-8-

2017) 
 Interview (dhr. L. Peters, mw. A. Wintels, d.d. 1-8-2017) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Eerdere inspecties bij deze locatie 
 



 

10 van 18 
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal onderzoek voor registratie 01-08-2017 
psz Koperwiek te Venlo 

 

Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Informatie 
 Klachten en geschillen 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders via de website, een intakegesprek, en via foldermateriaal. 
Ouders worden in ieder geval over de volgende zaken geïnformeerd: 
 Het pedagogisch beleid 
 Het aantal beroepskrachten op een groep 
 De opleidingseisen van beroepskrachten 
 Inzet van beroepskrachten die in opleiding zijn 
 Het beleid over veiligheid en gezondheid en het uitvoeren van een risico-inventarisatie 
 het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe 
 Het beleid over het gebruik van de voertaal 
 De klachtenregeling 
 De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen. 
  
Enkele digitale informatie/documenten zijn inzichtelijk op de website van Beste Kinderopvang. In 
de toekomst komt er een gezamenlijk portaal van Koperwiek Kindcentrum dat via een doorlink 
vanuit Beste Kinderopvang bereikbaar wordt. 
  
Conclusie  
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een regeling opgesteld 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. 
  
Deze klachtenregeling voldoet aan de inhoudelijke eisen. 
  
Beste Kinderopvang is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie voor het behandelen van geschillen. Stichting Beste Peuterspeelzalen is nog 
niet aangesloten bij een geschillencommissie. 
Verzachtende omstandigheid:  
De houder kan een bewijsstuk laten zien waaruit blijkt dat de houder een verzoek tot inschrijving 
bij de geschillencommissie heeft gedaan. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
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 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. T. Berghs, mw. J. Vervoort, d.d 1-8-

2017) 
 Interview (dhr. L. Peters, mw. A. Wintels, d.d. 1-8-2017) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet en naleving wet- en 

regelgeving 

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet 

Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 
(art 2.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het verblijf in de peuterspeelzaal is uitsluitend bestemd voor kinderen in de leeftijd van twee jaar 
tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. 
(art 2.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De peuterspeelzaal beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep dan wel de 
peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door 
andere niet structureel ingezette personen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan de peuterspeelzaalgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop de achterwacht is geregeld indien slechts één beroepskracht in een peuterspeelzaal 
aanwezig is op de locatie. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die 
hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren 
en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De houder van een peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:  
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
Bij meer dan acht aanwezige kinderen geldt voor maximaal 1 beroepskracht voorschoolse educatie 
de uitzonderingsregel voor een beroepskracht die is geboren vóór 1955, op 1 januari 2010 
tenminste 15 jaar als beroepskracht bedoeld in artikel 2.1 van de Wet werkzaam was en de 
scholing voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 5 van het besluit, heeft gevolgd. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot 
de G36 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 2.6 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 2.6 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 2.6 lid 4 en 3.8g 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) 

 

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) 

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) 

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 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) 

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) 

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) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 2.9a lid 1, 2, 3, en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

Buitenspeelruimte 

Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peuterspeelzaal. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 2.11 lid 1 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 4c Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 2.13a lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 2.13b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

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) 
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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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening 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 : psz Koperwiek 
Website : http://www.kinderdagverblijf-venlo.nl 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Beste Peuterspeelzalen 
Adres houder : Postbus 700 
Postcode en plaats : 5900AS Venlo 
KvK nummer : 63999544 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Venlo 
Adres : Postbus 3434 
Postcode en plaats : 5902RK VENLO 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 07-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 29-08-2017 
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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