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Inleiding
Waarom toezicht?
Aan peuterspeelzaalwerk worden door de gemeente kwaliteitseisen gesteld op het gebied
van informatievoorziening aan ouders, personeel, veiligheid en gezondheid,
accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leidster-kind-ratio en pedagogisch beleid.
Jonge kinderen zijn kwetsbaar en het aanbieden van verantwoord peuterspeelzaalwerk
dat bijdraagt aan een gezonde en veilige omgeving wordt door de gemeente dan ook
belangrijk geacht.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Een peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede opvang.
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het
uitvoeren van de inspectie de toezichthouder (GGD) in. In opdracht van de gemeente
beoordeelt de toezichthouder (GGD) dus de kwaliteit van uw peuterspeelzaal.
Gezamenlijk zorgen we voor het waarborgen van de kwaliteit van het
peuterspeelzaalwerk. De goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen in een veilige
omgeving staat hierin centraal.
Waar is het toezicht op gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de gemeente Dordrecht een Verordening
kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk opgesteld. Om de naleving van de verordening te
beoordelen is er een toetsingskader opgesteld. Hierin staan alle zaken genoemd
waarover de toezichthouder informatie verzamelt én een oordeel geeft.
Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectiebezoek zijn vastgelegd in dit inspectierapport. Het doel
van het toezicht en van dit rapport is:
1. Een oordeel geven over (het wel of niet voldoen aan) de gestelde kwaliteitseisen.
2. Aan gemeente rapporteren in hoeverre de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen
voldoet en een advies uitbrengen voor vervolgstappen.
3. De (toekomstige) ouders informeren over de mate waarin de peuterspeelzaal aan de
eisen uit de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk voldoet.
Leeswijzer
Het rapport geeft een overzicht van alle eisen en geeft hierbij aan wat de toezichthouder
heeft geconstateerd en wat het oordeel is. Ook bevat het rapport een aantal
basisgegevens van de peuterspeelzaal, van de gemeente en van de toezichthouder. In
het overzicht vindt u een verkorte weergave van de constateringen. De houder van de
peuterspeelzaal is bovendien in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze aan dit rapport toe
te voegen.
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Algemene gegevens peuterspeelzaal
Inspectie uitgevoerd bij peuterspeelzaal
NAW-gegevens

NAW-gegevens
houder

Naam
peuterspeelzaal
Adres, postcode en
plaats
Telefoon

Het Peuterhuis

Contactpersoon

Mw. A. van den Eijnden

E-mail/website

info@hetpeuterhuis.nl / www.hetpeuterhuis.nl

Openingstijden

8.30-13.00 uur

Kwaliteitssysteem

nee

Opgegeven variant

5

Capaciteit

16

Naam houder

Mw. A. van den Eijnden

Evt. contactpersoon
koepel
Adres, postcode en
plaats koepel
Telefoon

Mw. A. van den Eijnden

Dubbelmondestraat 1
3312 NB Dordrecht
078-6140106

opmerkingen:

Gen. v.d. Heijdenstraat 20
3311 WH Dordrecht
078-6140106

E-mail/website
Vergunninggegevens
Vorig
inspectiebezoek

Datum afgifte

1 maart 2005

Looptijd

10 jaar

25 augustus 2009
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1.

Ouders

1.1

Overeenkomst tussen houder en ouder

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 10)
Oordeel:
Voldoende
De organisatie maakt bij de inschrijving van peuters gebruik van
een inschrijfformulier.
Slecht
De organisatie maakt bij de inschrijving van peuters geen gebruik
van een inschrijfformulier.
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

1.2

X



Bij inschrijving wordt gebruik gemaakt van een inschrijfformulier
welke ook te vinden is op de website.

Communicatie met ouders

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 16 en 17)
Voorwaarden
Inhoud van de communicatie met ouders
1 De organisatie informeert de ouders voorafgaand aan het
aangaan van de plaatsingsovereenkomst over het te voeren
beleid.1
2 De organisatie informeert de ouders voorafgaand aan het
aangaan van de plaatsingsovereenkomst over de
plaatsingsprocedure en de leveringsvoorwaarden.
3 De organisatie informeert de ouders voorafgaand aan het
aangaan van de plaatsingsovereenkomst over de variant van
het peuterspeelzaalwerk.
4 De organisatie hanteert een medezeggenschapsreglement voor
ouders.
5 De organisatie draagt zorg voor een zorgvuldige
klachtenbehandeling voor ouders op basis van een
klachtenreglement dat voldoet aan de Wet klachtrecht cliënten
zorgsector.
Oordeel:
Voldoende
De communicatie met ouders voldoet aan de voorwaarden.
(Er wordt aan alle vijf voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De communicatie met ouders voldoet onvoldoende aan de
voorwaarden.
(Aan drie of vier voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
De communicatie met ouders voldoet slecht aan de voorwaarden.
(Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X

X

X





X




De houder informeert voorafgaand aan het aangaan van de
plaatsingsovereenkomst de ouders op de peuterspeelzaal tijdens
een kennismakingsgesprek. De ouders krijgen informatie over het
Peuterhuis betreft de plaatsingsprocedure, leveringsvoorwaarden
en huisregels. Er is geen medezeggenschapsreglement. Op de
website is ook de nodige informatie te vinden. Er is geen
klachtenreglement. Indien met klachten heeft dan kan dit gemeld
worden bij de hoofdleidster.

1

Het gaat hier om: het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, alsmede het pedagogisch beleid
waarin vanuit de visie op de ontwikkeling van kinderen de visie op de omgang met kinderen is beschreven.
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2.

Personeel

2.1

Regels voor de verklaring omtrent het gedrag

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 13)
Voorwaarden
1 Personen die als beroepskracht peuterspeelzaalleid(st)er of
beroepskracht groepshulp werkzaam zijn bij de
peuterspeelzaal zijn in het bezit van een verklaring omtrent
het gedrag.
2 De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen voor
aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
Oordeel:
Voldoende
De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden
uitgevoerd.
(Er wordt aan alle twee voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden
onvoldoende uitgevoerd.
(Aan één van de voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden niet
uitgevoerd.
(Aan géén van de voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X

X

X







De verklaringen omtrent het gedrag zijn tijdens de inspectie
ingezien en voldoen aan de gestelde eisen.
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2.2

Passende beroepskwalificatie

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 13)
Voorwaarden
1 Alle beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er beschikken
over een opleiding op minimaal MBO3-niveau, gericht op het
opvangen en begeleiden van 2- en 3-jarigen, of de opleiding
Leidster Kindercentra.
2 Alle beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er zijn in het bezit
van een VVE-certificaat (of nemen deel aan een VVE
opleidingstraject).
3 Alle beroepskrachten groepshulp die aangesteld worden na in
werking treding van de verordening kwaliteitsregels
peuterspeelzaalwerk d.d. 01-01-2007 beschikken over een
opleiding op minimaal MBO2-niveau.
Oordeel:
Voldoende
De beroepskwalificatie van de beroepskrachten voldoet aan de
voorwaarden, zoals in de verordening kwaliteitsregels
peuterspeelzaalwerk is opgenomen.
(Er wordt aan alle drie voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De beroepskwalificatie van de beroepskrachten voldoet
onvoldoende aan de voorwaarden, zoals in de verordening
kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk is opgenomen.
(Aan twee voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
De beroepskwalificatie van de beroepskrachten voldoet slecht
aan de voorwaarden, zoals in de verordening kwaliteitsregels
peuterspeelzaalwerk is opgenomen.
(Aan één of géén van de voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

2.3

X

X

X

X







De kopieën van diploma’s zijn tijdens de inspectie ingezien en
voldoen aan de gestelde eisen.

Regels EHBO en BHV

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 13)
Oordeel:
Voldoende
Op de locatie is minimaal één persoon aanwezig die in het bezit is
van een geldig diploma EHBO en Bedrijfshulpverlening of
daarmee vergelijkbare kwalificaties.
Slecht
Er is op de locatie geen persoon aanwezig die in het bezit is van
een geldig diploma EHBO en Bedrijfshulpverlening of daarmee
vergelijkbare kwalificaties.
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X





In de Dordtse Vrije School zijn personen met een BHVkwalificatie aanwezig. De beroepskrachten hebben een EHBOcertificaat.
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3. Veiligheid en gezondheid

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 14)
Voorwaarden
Beleid veiligheid
1 De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die de
opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes
in de peuterspeelzaal met zich meebrengt.
2 De risico-inventarisatie beschrijft risico’s op de thema’s:
verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken
en snijden.
3 Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke
maatregelen op welk moment worden genomen in verband met
de risico’s, alsmede de samenhang tussen de maatregelen.
Uitvoering beleid veiligheid
4 De risico-inventarisatie is maximaal een jaar oud en betreft de
actuele situatie.
5 De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen
met de risico’s in de praktijk.
6 Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve
maatregelen.
7 Het plan van aanpak wordt uitgevoerd.
8 De maatregelen zijn effectief en adequaat gezien de risico’s.
9 Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak
daarvan en handelen conform het plan van aanpak.
Oordeel:
Voldoende
De houder waarborgt de veiligheid van de kinderen zoveel
mogelijk.
(Er wordt aan alle negen voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De houder waarborgt de veiligheid van de kinderen onvoldoende.
(Aan vijf tot en met acht voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
De houder waarborgt de veiligheid van de kinderen slecht of er is
geen risico-inventarisatie veiligheid aanwezig.
(Aan vier of minder voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X

X

X


X
X
X
X
X



X




Er is een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd aan de hand
van het model Consument en Veiligheid. In november 2007 is de
risico-inventarisatie uitgevoerd. De Risico inventarisatie is niet
recent opgesteld. Er is wel een actieplan opgesteld met de
benodigde actiepunten. De houder heeft diverse protocollen
ontwikkeld en huisregels opgesteld om risico’s te verkleinen.
Een ontruimingsoefening is niet recent gehouden maar de
aanvraag is wel weer naar de Vrije School gegaan.
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3.2 Risico-inventarisatie gezondheid
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 19)
Voorwaarden
Beleid gezondheid
1 De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico’s die de
opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes
in de peuterspeelzaal met zich meebrengt, waaronder de
gezondheidsrisico’s m.b.t. producten en situaties.
2 De risico-inventarisatie beschrijft risico’s op de thema’s:
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.
3 Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke
maatregelen op welk moment worden genomen in verband met
de risico’s, alsmede de samenhang tussen de maatregelen.
Uitvoering beleid gezondheid
4 De risico-inventarisatie is maximaal een jaar oud en betreft de
actuele situatie.
5 De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen
met de risico’s in de praktijk.
6 Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve
maatregelen.
7 Het plan van aanpak wordt uitgevoerd.
8 De maatregelen zijn effectief en adequaat gezien de risico’s.
9 Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak
daarvan en handelen conform het plan van aanpak.
Oordeel:
Voldoende
De houder waarborgt de gezondheid van de kinderen zoveel
mogelijk.
(Er wordt aan alle negen voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De houder waarborgt de gezondheid van de kinderen onvoldoende.
(Aan vijf tot en met acht voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
De houder waarborgt de gezondheid van de kinderen slecht of er
is geen risico-inventarisatie gezondheid aanwezig.
(Aan vier of minder voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X

X
X


X
X
X
X
X



X




Er is geen recente risicoinventarisatie. De houder heeft diverse
protocollen ontwikkeld en huisregels opgesteld om risico’s te
verkleinen.
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4. Accommodatie en inrichting

4.1

Binnenspeelruimte

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 14)
Voorwaarden
1 Elke groep beschikt over een vaste afzonderlijke groepsruimte.
2 Er is minimaal 3,5 m2 bruto oppervlakte aan
binnenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.
3 De binnenspeelruimte is passend ingericht.
Oordeel:
Voldoende
De binnenspeelruimte voldoet aan de voorwaarden.
(Er wordt aan alle drie voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De binnenspeelruimte voldoet onvoldoende aan de voorwaarden.
(Aan twee voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
De binnenspeelruimte voldoet slecht aan de voorwaarden.
(Aan één of géén van de voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

4.2

X
X
X
X




De binnenspeelruimte is passend ingericht voor peuters en heeft
voldoende oppervlakte. De ruimte is voorzien van diverse
speelhoeken.

Buitenspeelruimte

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 14)
Voorwaarden
1 Er is minimaal 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per
aanwezig kind.
2 De buitenspeelruimte is voor de kinderen bereikbaar.
3 De buitenspeelruimte is passend ingericht.
Oordeel:
Voldoende
De buitenspeelruimte voldoet aan de voorwaarden.
(Er wordt aan alle drie voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De buitenspeelruimte voldoet onvoldoende aan de voorwaarden.
(Aan twee voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
Er is geen buitenspeelruimte of de buitenspeelruimte voldoet
slecht aan de voorwaarden.
(Aan één of géén van de voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X
X
X
X





De peuterspeelzaal maakt gebruik van een afgeschermd stuk van
het schoolplein. Deze wordt in de loop van het jaar ingericht met
bloemen, etc.
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5. Groepsgrootte, variant en leidster-kind-ratio

5.1

Opvang in groepen

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 15)
Voorwaarden
1 De opvang vindt plaats in vaste groepen.
2 De groepsgrootte voor variant 1 bedraagt maximaal 17
peuters; voor de overige varianten maximaal 19 peuters.
Oordeel:
Voldoende
De opvang in groepen vindt plaats volgens de voorwaarden.
(Er wordt aan alle twee voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
De opvang in groepen vindt onvoldoende plaats volgens de
voorwaarden.
(Aan één voorwaarde wordt voldaan.)
Slecht
De opvang in groepen vindt niet plaats volgens de voorwaarden.
(Aan géén van de voorwaarden wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X
X

X





De opvang vindt plaats in een vaste groep. De capaciteit van de
peuterspeelzaal is 16 kinderen. Tijdens de inspectie waren er 14
kinderen aanwezig.
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5.2

Varianten van het peuterspeelzaalwerk

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 3)
1 De variant volgens vergunning komt overeen met de praktijk;
dat wil zeggen:
Variant 1 (groepen met meer dan 70%
doelgroepkinderen):
- Voor peuters van 2 en 3 jaar
- Vanaf 3 jaar spelen alle kinderen 4 dagdelen per week
- Alle materialen behorend bij de VVE-methode zijn aanwezig
- Volledige deskundigheidstrainingen
- Er is een samenwerkingsverband met een school voor
primair onderwijs en/of speciaal onderwijs
Variant 2 (groepen met 50-70% doelgroepkinderen):
- Voor peuters van 2 en 3 jaar
- Vanaf 3 jaar spelen alle kinderen 4 dagdelen per week
- Niet alle materialen behorend bij de VVE-methode zijn
aanwezig
- Aangepaste deskundigheidstrainingen
- Er is een samenwerkingsverband met een school voor
primair onderwijs en/of speciaal onderwijs
Variant 3 (groepen met 25-50% doelgroepkinderen):
- Voor peuters van 2 en 3 jaar
- Vanaf 3 jaar spelen alle kinderen 3 dagdelen per week
- Niet alle materialen behorend bij de VVE-methode zijn
aanwezig
- Aangepaste deskundigheidstrainingen
- Er is een samenwerkingsverband met een school voor
primair onderwijs en/of speciaal onderwijs
Variant 5 (groepen met minder dan 25%
doelgroepkinderen):
- Peuters spelen 2 dagdelen per week
- Er zijn extra materialen behorend bij de VVE-methode
aanwezig
- Er is deskundigheidsbevordering t.b.v. kwaliteitsverbetering
Oordeel:
Voldoende
De variant volgens vergunning komt overeen met de praktijk.
(Er wordt aan de voorwaarde voldaan.)
Slecht
De variant volgens vergunning komt niet overeen met de praktijk.
(Er wordt niet aan de voorwaarde voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X

X



De peuterspeelzaal heeft variant 5. De peuters komen gemiddeld
2 tot 3 dagdelen per week spelen. De beroepskrachten hebben
scholing gevolgd m.b.t. antroposofie.
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5.3

Leidster-kind-ratio

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 3)
Voorwaarden
1 Het aantal beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er en/of
beroepskrachten groepshulp per groep is conform de
betreffende variant. De verhouding tussen het aantal
beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er en/of
beroepskrachten groepshulp en het aantal feitelijk gelijktijdig
aanwezige kinderen in de vaste groep bedraagt tenminste:
Variant 1:
- 2 beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er of een
beroepskracht peuterspeelzaalleid(st)er en een tutor.
Variant 2:
- Op 3 dagdelen 2 beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er
of een beroepskracht peuterspeelzaalleid(st)er en een
tutor;
- Het 4e dagdeel 1 beroepskracht peuterspeelzaalleid(st)er en
1 beroepskracht groepshulp.
Variant 3:
- Op 2 dagdelen 2 beroepskrachten groepsleid(st)er of een
beroepskracht peuterspeelzaalleid(st)er en een tutor;
- Het 3e dagdeel 1 beroepskracht peuterspeelzaalleid(st)er en
1 beroepskracht groepshulp.
Variant 5:
- 1 beroepskracht peuterspeelzaalleid(st)er en 1
beroepskracht groepshulp.
Oordeel:
Voldoende
De norm voor de leidster-kind-ratio wordt nageleefd.
(Er wordt aan de voorwaarde voldaan.)
Slecht
De norm voor leidster-kind-ratio wordt niet nageleefd.
(Er wordt niet aan de voorwaarde voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X

X



De peuterspeelzaal heeft variant 5. Er wordt gewerkt met 2
beroepskrachten.
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6. Pedagogisch beleid en praktijk

6.1

Pedagogisch beleid en praktijk

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk (artikel 12)
Voorwaarden
Pedagogisch beleidsplan
1 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en
observeerbare termen de visie op de ontwikkeling van kinderen
en visie op de omgang met kinderen.
Uitvoering beleid
2 De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch
beleidsplan.
3 De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch
beleidsplan.
Oordeel:
Voldoende
Er is een pedagogisch beleidsplan en het wordt uitgevoerd.
(Er wordt aan alle drie voorwaarden voldaan.)
Onvoldoende
Er is een pedagogisch beleidsplan, maar niet compleet of het
wordt niet zo uitgevoerd.
(Aan twee voorwaarden wordt voldaan.)
Slecht
Er is geen pedagogisch beleidsplan, het plan is zeer incompleet of
het wordt niet uitgevoerd.
(Aan één of géén voorwaarde wordt voldaan.)
Geen oordeel
Onderbouwing
oordeel

X

X
X

X






Het Peuterhuis volgt het pedagogisch beleidsplan op
antroposofische basis. Kernbegrippen zijn rust/ritme/herhaling,
nabootsing, eerbied en verwondering en ontwikkeling van de
zintuigen. Centraal staat het kind zijn.
De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch
beleidsplan. De observatie vond plaats tijdens het eten. Het ritme
was duidelijk voor de kinderen en er heerste een ontspannen
rustige sfeer. De beroepskrachten houden de behoefte van de
kinderen in de gaten en spelen hier op in.
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7. Overzicht
1. Ouders
De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk stelt eisen aan de
informatieverstrekking aan ouders en de wijze waarop een overeenkomst tussen de
houder en de ouder wordt gesloten.
Voorwaarden:
Oordeel:
1.1 De organisatie maakt bij de inschrijving van peuters gebruik van Voldoende
een inschrijfformulier.
1.2 De houder informeert de ouders over het te voeren beleid, de
Onvoldoende
plaatsingsprocedure en de variant en heeft voor ouders een
medezeggenschapsreglement en een klachtenreglement.

2. Personeel
De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk stelt eisen aan verklaringen omtrent
het gedrag, passende beroepskwalificatie en EHBO en Bedrijfshulpverlening.
Voorwaarden:
Oordeel:
2.1 Beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er of -groepshulp
Voldoende
beschikken over een verklaring omtrent het gedrag. De
verklaringen omtrent het gedrag zijn bij overleggen voor
aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
2.2 Alle beroepskrachten beschikken over de voor de
Voldoende
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk is opgenomen.
2.3 Op de locatie is minimaal één persoon aanwezig die in het bezit
Voldoende
is van een geldig diploma EHBO en Bedrijfshulpverlening of
daarmee vergelijkbare kwalificaties.

3. Veiligheid en gezondheid
De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk stelt eisen aan de waarborging van
de veiligheid en gezondheid van kinderen. De houder legt in een risico-inventarisatie
schriftelijk vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder
worden er eisen gesteld aan de inhoud en uitvoering van de risico-inventarisatie.
Voorwaarden:
Oordeel:
3.1 Er is een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd die risico’s
Onvoldoende
beschrijft op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verstikking, verwondingen, beknellingen, botsen,
stoten, steken en snijden. Er is een actieplan gemaakt naar
aanleiding van de risico-inventarisatie. Het actieplan en alle
andere maatregelen om de risico’s te reduceren worden in de
praktijk uitgevoerd, de maatregelen zijn effectief en alle
beroepskrachten en begeleiders zijn op de hoogte van de
maatregelen.
3.2 Er is een risico-inventarisatie gezondheid uitgevoerd die risico’s
Onvoldoende
beschrijft op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen. Er is een actieplan gemaakt
naar aanleiding van de risico-inventarisatie. Het actieplan en alle
andere maatregelen om de risico’s te reduceren worden in de
praktijk uitgevoerd, de maatregelen zijn effectief en alle
beroepskrachten zijn op de hoogte van de maatregelen.
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4. Accommodatie en inrichting
De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk stelt eisen aan de
inrichting van de binnenspeelruimte en de buitenruimte.
Voorwaarden:
4.1 Elke groep beschikt over een afzonderlijke groepsruimte, waarin
per kind minimaal 3,5 m² bruto oppervlakte beschikbaar is. De
binnenspeelruimte is passend ingericht.
4.2 Er is een buitenspeelruimte beschikbaar waarin voor ieder kind
minimaal 3 m² bruto oppervlakte aanwezig is. De
buitenspeelruimte is passend ingericht.

accommodatie en
Oordeel:
Voldoende

Voldoende

5. Groepsgrootte en leidster-kind-ratio
De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk stelt eisen aan de verhouding
tussen aantal op te vangen kinderen en de bezetting met beroepskrachten.
Voorwaarden:
Oordeel:
5.1 De opvang vindt plaats in vaste groepen. Een groep voor variant Voldoende
1 bestaat uit maximaal 17 peuters en voor de overige varianten
uit maximaal 19 peuters die gelijktijdig aanwezig zijn.
5.2 De variant volgens de vergunning komt overeen met de praktijk. Voldoende
5.3 Het aantal beroepskrachten peuterspeelzaalleid(st)er,
Voldoende
beroepskrachten groepshulp en/of tutor per groep is conform de
betreffende variant.

6. Pedagogisch beleid en praktijk
De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk stelt eisen aan de aanwezigheid van
een pedagogisch beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie
van het beleidsplan met de praktijk.
Voorwaarden:
Oordeel:
6.1 Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig waarin in duidelijke
Voldoende
observeerbare termen de visie op de ontwikkeling van de
kinderen en de visie op de omgang met kinderen is beschreven.
De beroepskrachten kennen de inhoud van het beleidsplan en
handelen conform het beleidsplan.
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8. Conclusie

Beschouwing toezichthouder
Het Peuterhuis is gevestigd in een lokaal van de Dordtse Vrije School. Het peuterhuis is
een zelfstandige stichting, die organisatorisch niet verbonden is met de Dordtse Vrije
School. Begin 2008 is de ruimte verbouwd, waardoor er meer speeloppervlak is
gecreëerd.
De opvang vindt plaats in een vaste groep. De capaciteit van de peuterspeelzaal is 16
kinderen. Momenteel bestaan de groepen uit 14 à 15 kinderen, maar tijdens de inspectie
waren er 14 kinderen aanwezig.
De houder heeft diverse protocollen ontwikkeld en huisregels opgesteld om risico’s te
verkleinen.
Het Peuterhuis volgt het pedagogisch beleidsplan op antroposofische basis.
Kernbegrippen zijn rust/ritme/herhaling, nabootsing, eerbied en verwondering en
ontwikkeling van de zintuigen.

Advies aan gemeente
Handhaven volgens gemeentelijk handhavingsbeleid



Licht handhaven in verband met verlichtende omstandigheden
Zwaar handhaven in verband met verzwarende omstandigheden
Met spoed handhaven in verband met urgentie
Onderbouwing
advies

x
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Hoor- wederhoor houder
Datum zienswijze

14 maart 2011

Zienswijze houder

Bij deze geef ik u graag mijn zienswijze op het concept inspectierapport 2010-2011.
De inspectie is verricht op 25 januari 2011.
VEILIGHEID EN GEZONDHEID.
3.1 Risico inventarisatie veiligheid.
3.2 Risico inventarisatie gezondheid.
Punt 4: de risico inventarisatie is maximaal een jaar oud en betreft de actuele situatie.
De constatering dat de risico inventarisatie in november 2007 is uitgevoerd is feitelijk
onjuist.
Elk jaar is er een nieuwe inventarisatie uitgevoerd aan de hand van het model
Consument en Veiligheid. Er is alleen niet elk jaar met een nieuw exemplaar gewerkt,
maar vanuit de bestaande lijsten en gegevens alles weer bij – en uitgewerkt.
In 2008 en 2009 werd dat tijdens de inspectie als voldoende beoordeeld omdat de te
nemen actie`s duidelijk zichtbaar waren in het actieplan. Men was zelfs erg tevreden
over de opgestelde protocollen en huis- en werkregels.
Ook dit jaar was, voordat de inspecteur in Het Peuterhuis op bezoek kwam, alles weer
volgens het model Consument en Veiligheid geinventariseerd en ingevoerd in het
actieplan.
De beoordeling dat de risico-inventarisatie onvoldoende is klopt mijns inziens niet.
Nog in februari is er meteen een nieuwe lijst geprint en uitgewerkt zodat die inzichtbaar
is voor de inspecteur. Hierover is contact geweest met haar.
In ons telefonisch overleg (dd 07-03-2011) over de feitelijke onjuistheden van de risicoinventarisatie was er weinig ruimte om alle stappen die wel gedaan zijn rondom de
inventarisatie mee te laten tellen in de beoordeling.
Dat 1 formulier de totale beoordeling voor de risico-inventarisatie tot onvoldoende
maakt, en ook nu in het definitieve rapport als onvoldoende wordt weergegeven, is wel
heel strikt handhaven van regels en geen weergave van de praktijk.

Met vriendelijke groet,
Ans van den Eijnden,
directeur Het Peuterhuis.
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Algemene gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
NAWgegevens
GGD

Naam GGD

GGD Zuid-Holland Zuid

Adres

Postbus 166

Postcode en
plaats
Telefoon

3300 AD Dordrecht

Website

www.ggdzhz.nl

Naam inspecteur

Mw. J.T. van de Graaf

E-mail
inspecteur

jgraaf@ggdzhz.nl

078-6321832

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
NAWgegevens
gemeente

Naam gemeente

Gemeente Dordrecht
Afdeling Welzijn en zorg

Adres

Postbus 8

Postcode en
plaats
Telefoon

3300 AA

Website

www.dordrecht.nl

Evt.
contactpersoon
Evt. e-mail
contactpersoon

Dhr. S. Haksteeg / Mw. M. de Bos

078-6398618

Overzicht gebruikte bronnen
Documenten

Gesprekken
Observaties

Ontvangen:
- Diverse protocollen;
- Aanmeldingsformulier Stichting Het Peuterhuis;
- Informatie over Het Peuterhuis;
- actieplannen en evaluaties van de Risico inventarisatie Gezondheid
en Veiligheid
Ingezien:
- Verklaringen omtrent het gedrag ;
- Pedagogisch beleid;
- Kopieën van diploma’s;
- Website Het Peuterhuis.
Gesprek is gevoerd met: Mw. A. van den Eijnden, beroepskracht
peuterspeelzaalleidster
Observatie is uitgevoerd tijdens: het eten en de kring.
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Opstellen inspectierapport
Datum

Toelichting

Concept

10 februari
2011

Op 10 februari 2011 wordt het rapport verstuurd naar
houder Mw. A. van den Eijnden.

Hoor en
wederhoor

Eventuele
zienswijze
kan
gestuurd
worden tot
uiterlijk:
10 maart
2011
31 maart
2011
Uiterlijk 21
april 2011
31 maart
2011

De houder krijgt de gelegenheid om van het conceptrapport
kennis te nemen en daarover zijn zienswijze kenbaar te
maken.

Definitief
Openbaar
Definitief
exemplaar
gestuurd
aan

De zienswijze dient digitaal te worden verzonden naar:
jgraaf@ggdzhz.nl

De datum van het definitieve rapport is afhankelijk van het
inleveren van een eventuele zienswijze van de houder.
Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de GGD,
www.ggdzhz.nl
2x verstuurd aan mw. A. van den Eijnden, Gen. vd
Heijdenstraat 20
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