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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
 

Op 24-01-2017 is er in opdracht van de gemeente Voorst een nader onderzoek uitgevoerd bij 
Peuteropvang Klarenbeek. Tijdens het regulier onderzoek van d.d. 24-05-2016 heeft de 

toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft 
gemaakt met de houder. 
 
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 
geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen 

het herstel en niet alle andere inspectie-items. 
 
Het betreft de volgende overtredingen: 
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

het vierogenprincipe is vormgegeven. 
 De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht 

in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan 

worden door een andere volwassene. 
 

Op verzoek van de gemeente is een nader onderzoek op het pedagogisch beleid en het 
vierogenprincipe uitgevoerd. In dit rapport staan de bevindingen over het doorgevoerde herstel 
naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen. Verdere stappen in het handhavingstraject 
zijn op bovenstaande tekortkomingen niet nodig, de overtredingen zijn hersteld. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Tijdens de inspectie op 24-05-2016 is op de onderstaande voorwaarde onder het domein  

pedagogisch beleid een tekortkoming geconstateerd: 
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

het vierogenprincipe is vormgegeven. 
Het vierogenprincipe is onvoldoende beschreven. Er dienen aanvullende afspraken te worden 
gemaakt om te borgen dat te allen tijde een beroepskracht kan worden gezien of gehoord.  
  

Op 24-01-2017 heeft de toezichthouder het aangepaste pedagogisch beleid (versie: 1-
2017) opnieuw beoordeeld en geconstateerd dat het vierogenprincipe in duidelijke en 
observeerbare beschreven is. 
  
Hierdoor is de geconstateerde tekortkoming op het domein pedagogisch beleid niet langer 
aanwezig. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie: 1-2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Vierogenprincipe 
 
Tijdens de inspectie op 24-05-2016 is op de onderstaande voorwaarde een tekortkoming 
geconstateerd: 
 

 De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht 
in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan 
worden door een andere volwassene. 

 
Niet in alle ruimtes zijn ramen, bijvoorbeeld in de toiletgroep. De groepsruimte van de peuters aan 
het eind van de vleugel van de basisschool. Het aangrenzende plein wordt niet gebruikt door de 
school waardoor toezicht door de ramen niet vanzelfsprekend is. 

  
Tijdens het inspectiebezoek op 24-01-2017 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de 
beroepskracht alleen op een groep met 4 kinderen staat. De kleutergroep is aangrenzend aan het 
peuterlokaal. De beroepskracht verteld dat het raam tussen beide lokalen vrij is gemaakt (deze zat 
eerder dicht). De leerkracht van de kleutergroep kijkt hierdoor regelmatig naar binnen en heeft 
zicht op de groepsruimte. In de toiletruimte staat een babyfoon die geschakeld is naar de 
kleutergroep. Deze staat alleen aan als een beroepskracht alleen op de groep is. De omschrijving in 

het pedagogisch beleid komt overeen met de aangetroffen praktijksituatie. 
  
De geconstateerde tekortkoming op het domein veiligheid en gezondheid is niet langer aanwezig. 

  
 Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 

 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (versie: 1-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang Klarenbeek en de Vecht locatie 

Klarenbeek 
Website : http://www.kinderopvangklarenbeek.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 

Naam houder : De Leeuwenkuil B.V. 

Adres houder : Baron van Wassenaerlaan 52 
Postcode en plaats : 6717 LK Ede 
KvK nummer : 66785871 
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. S. Eising 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Voorst 
Adres : Postbus 9000 

Postcode en plaats : 7390 HA TWELLO 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-01-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-01-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-02-2017 
 
 

 
 
 
 
 

 


