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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 
 
Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Harmonisatie geldt de beschikking tot exploitatie 
van de PSZ als een beschikking tot exploitatie van een KDV totdat er een nieuw besluit is genomen 

door de gemeente. Omdat de beschikking slechts voorlopig is, heeft de gemeente Apeldoorn 
opdracht verleend tot een onderzoek voor registratie waarin de voor de omgezette peuterspeelzaal 
nieuwe dagopvang-items zijn beoordeeld. 
  
Het betreft: 
 aantal beroepskrachten; 
 eisen aan ruimtes. 

 

 
Beschouwing 
 
Het Boskaboutertje is gevestigd in de wijk Berg en Bos in Apeldoorn-West. Het kinderdagverblijf 
(KDV) is gehuisvest in het gebouw van de Baptistenkerk. Het KDV is een kleinschalig initiatief van 
Stichting Kind055. 
  
Er worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen. Het Boskaboutertje is 

elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdag tot 12.15 uur. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben onaangekondigde inspecties plaatsgevonden op: 
 19 maart 2013: jaarlijks onderzoek. Bij deze inspectie zijn tekortkomingen geconstateerd op 

het onderdeel 'Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet'. 
 24 april 2014: jaarlijks onderzoek. Bij deze inspectie zijn tekortkomingen geconstateerd op het 

onderdeel 'Personeel en groepen' en 'Veiligheid en gezondheid'. 
 13 februari 2015: nader onderzoek. Bij deze inspectie is gebleken dat aan de onderzochte 

voorwaarden werd voldaan. 
 30 juni 2015: jaarlijks onderzoek. Bij deze inspectie zijn tekortkomingen geconstateerd op het 

onderdeel 'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht'. 
 05-04-2016: nader onderzoek. Bij deze inspectie is geconstateerd dat de tekortkoming op het 

onderdeel 'Veiligheid en gezondheid' is hersteld. De andere tekortkomingen zijn blijven 
voortbestaan. 

 op 29-05-2016 en 23-06-2016 heeft de houder stukken overlegd aan de gemeente. Met het 
overleggen van deze stukken heeft de houder de tekortkomingen op de onderdelen 'Personeel 
en groepen' en 'Ouderrecht' hersteld. 

 28-10-2016: jaarlijks onderzoek. Bij deze inspectie zijn tekortkomingen geconstateerd op het 
onderdeel 'Pedagogisch klimaat, het pedagogisch beleid en Ouderrecht', de klachtenregeling. 

 18-09-2017: incidenteel onderzoek op de onderdelen 'Pedagogisch klimaat, het pedagogisch 
beleid en Ouderrecht', de klachtenregeling. Geconstateerd is dat de tekortkomingen op het 
onderdeel 'Pedagogisch klimaat, het pedagogisch beleid, zijn hersteld door de houder. Het 
pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte voorwaarden. Tevens heeft de houder 
een klachtenregeling vastgesteld. De houder heeft daarmee de tekortkoming op het onderdeel 
'Ouderrecht' hersteld. Er is een nieuwe overtreding geconstateerd. De klachtenregeling voldoet 

niet aan de voorwaarden zoals deze met ingang van 1 januari 2016 volgens de Wet 

kinderopvang gelden. Hierop heeft de gemeente Apeldoorn een herstelafspraak met de houder 
gemaakt met een aanwijzing. 

 03-04-2018: nader onderzoek. De houder heeft de klachtenregeling aangepast en vastgesteld 
waarmee deze voldoet aan de voorwaarden. De houder heeft daarmee de tekortkoming op het 
onderdeel 'Ouderrecht' hersteld. 
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Wetgeving met ingang vanaf 1 januari 2018 
De inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Harmonisatie is 1 januari 2018, gelijk met het 

aangenomen wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De kwaliteitseisen worden 
verhoogd voor alle kinderopvanginstellingen. 
  

Op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is elke PSZ automatisch omgezet in een 
KDV. Er is geen aparte definitie mee voor peuterspeelzaalwerk in de wet. De wet wordt niet langer 
aangehaald als Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, maar als Wet kinderopvang. 
  
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft een onderzoek plaats gevonden waarvan twee 
rapporten zijn opgemaakt: 
- een rapport voor onderzoek voor registratie; 

- een inspectierapport van het jaarlijkse onderzoek. 
  
Onderzoek voor registratie 
Aan de kwaliteitseisen als gevolg van het wetsvoorstel Harmonisatie wordt voldaan. 
  
Jaarlijks onderzoek 

Aan de kwaliteitseisen als gevolg van het wetsvoorstel IKK wordt voldaan. 

  
Bevindingen en advies 
De gemeente wordt geadviseerd een nieuwe beschikking af te geven voor het exploiteren van een 
kindercentrum (dagopvang) en hiermee over te gaan tot definitieve registratie als kindercentrum 
(dagopvang) in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

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

 

Personeel en groepen 
 
Voor 01-01-2018 werd op peuterspeelzalen, indien van toepassing, de beroepskracht/vrijwilliger-
kindratio getoetst tijdens het inspectiebezoek. Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
Harmonisatie is inzet van vrijwilligers niet langer toegestaan in relatie tot de inzet van personeel in 

relatie tot het aantal kinderen. 
  
De houder is verplicht gediplomeerde beroepskrachten in te zetten. 
   
 
Aantal beroepskrachten 

 

Op het moment van inspectiebezoek worden 10 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten en 2 
vrijwilligers. 
  
De toezichthouder heeft op locatie de plannings- en presentielijsten ingezien. 
Er worden maximaal 16 kinderen per dagdeel opgevangen door 2 gediplomeerde beroepskrachten 
met daarbij de ondersteuning van maximaal 2 vrijwilligers per dagdeel. 

  
Uit onderzoek naar de verhouding van beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen blijkt dat 
de beroepskracht-kindratio is geborgd bij KDV Het Boskaboutertje.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 

 Diploma's beroepskrachten 
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Accommodatie 
 
In de verordening voor peuterspeelzalen van de Gemeente Apeldoorn waren kwaliteitseisen 
opgenomen die betrekking hebben op de bruto oppervlakte van de binnen- en buitenruimte. 
  
Na de Harmonisatie dient houder te voldoen aan de regels die gelden binnen de kinderopvang. 
  

 
Eisen aan ruimtes 
 
De peuterspeelzaal heeft een vaste groepsruimte tot de beschikking. Deze groepsruimte is 
aangeduid op de plattegrond die de houder aangeleverd heeft bij het onderzoek voor registratie in 
2012. Hierbij zijn tevens de oppervlaktematen aangeleverd. 

  
Volgens de aangeleverde informatie heeft de beschikbare binnenspeelruimte een totale oppervlakte 
van 71 m². 
  

De inrichting is passend in relatie tot het aantal kinderen. De inrichting is leerrijk met doelgerichte 
speelhoeken en ontwikkelingsmaterialen die de kinderen zelf kunnen pakken. 
  

De buitenruimte is aangrenzend aan het gebouw waar het kindercentrum is gevestigd. Er worden 
alleen kinderen van 2 jaar en ouder opgevangen. Hiervoor geldt dat er ten minste 3 m² vaste 
buitenspeelruimte per aanwezig kind is. 
  
De accommodatie voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties 
 Plattegrond 
 email met maatvoering d.d. 12-03-2012 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 

in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 

ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Boskaboutertje 
Website : http://www.kind055.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kind055 
Adres houder : Bosweg 77 
Postcode en plaats : 7313 CA Apeldoorn 

KvK nummer : 54417716 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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. M. Poortinga 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Apeldoorn 
Adres : Postbus 9033 
Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-05-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 04-07-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


