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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd incidenteel onderzoek.
Deze locatie (voormalige peuterspeelzaal) beschikt tijdens de opvanguren niet op ieder moment
over een buitenspeelruimte.
De gemeente Den Haag heeft met de houder afspraken gemaakt hoe toch geborgd kan worden dat
de kinderen voldoende buiten kunnen spelen. Deze voorwaarden zijn door de gemeente
vastgelegd in een gedoogbesluit. Toezichthouder moet beoordelen of de werkwijze in de praktijk
hier aan voldoet.
Dit incidentele inspectierapport richt zich op de voorwaarden zoals gesteld in het gedoogbesluit
OCW/2018.3985.

Beschouwing

Peutercentrum De Peutergaarde valt onder de Stichting Kinderspeelzaal Den Haag. De locatie biedt
voorschoolse educatie (VE) en heeft 2 groepen. Per groep wordt opvang geboden aan maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. De Peutergaarde is geregistreerd sinds 28 februari 2007.
De Peutergaarde is gevestigd in de Bredebuurtschool Kleurrijk en werkt samen met basisschool
Petrus Dondersschool.
Voorheen was deze locatie een peuterspeelzaal. Vanwege de Wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk staan sinds januari 2018 alle voormalig peuterspeelzalen in het Landelijk
register kinderopvang geregistreerd als kindercentrum. Hierdoor worden tegenwoordig dezelfde
wettelijke kwaliteitseisen gesteld als aan een kinderdagverblijf.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet kinderopvang en, op het
moment van het inspectiebezoek, ook niet volledig aan de door de gemeente gestelde voorwaarden
in het gedoogbesluit.
Op het moment van het vaststellen van het definitieve inspectierapport heeft de locatie nieuwe
buitenspeelafspraken gemaakt waardoor er alsnog wordt voldaan aan de voorwaarden zoals
gesteld in het gedoogbesluit.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft voor dit kindercentrum een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Dit bestaat uit een
pedagogisch beleidsplan (2018-2023) en een locatiewerkplan, versie 2018-2019.
De gemeente Den Haag heeft een gedoogbesluit afgegeven met betrekking tot het gebruik van de
buitenruimte. De houder heeft de wijze waarop de kinderen gebruik kunnen maken van de
buitenruimte beschreven in dit pedagogisch beleid.
Daarnaast zijn de ouders en medewerkers hierover geïnformeerd.
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde zoals gesteld in het gedoogbesluit.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de coördinator van de
organisatie)
Pedagogisch werkplan

Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Inleiding
Vanwege de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk staan sinds 1 januari 2018
alle voormalig peuterspeelzalen in het Landelijk register kinderopvang geregistreerd als
kindercentrum. Hierdoor worden tegenwoordig dezelfde wettelijke kwaliteitseisen gesteld als aan
een kinderdagverblijf.
Per aanwezig kind in het kindercentrum moet tenminste 3 m² buitenspeelruimte vast beschikbaar
zijn. Voor kinderen van twee jaar of ouder dient de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend
aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
Beoordeling door toezichthouder
De locatie (voormalig peuterspeelzaal) is geopend van 8.30 uur tot 11.30 uur en van 12.30 uur tot
15.30 uur. De kinderen maken gebruik van het aangrenzende schoolplein van een basisschool. Een
andere peuterspeelzaal maakt tevens gebruik van deze buitenruimte. Het schoolplein is 105 m²
groot.
Met betrekking tot het buitenspelen is met de basisschool een afspraak gemaakt. Deze afspraak is
vastgelegd in een buitenspeelrooster. De peuters van het kindercentrum mogen alleen
buitenspelen op vaste tijden, namelijk van 10.30 uur tot 11.15 uur en van 13.30 uur tot 14.15 uur.
De buitenruimte is dus 1/4 deel van de opvangtijd beschikbaar voor de peuters.
De huidige situatie bestaat volgens de coördinator en de medewerkers van de locatie al meerdere
jaren en is niet gewijzigd.
De gemeente is op de hoogte dat het kindercentrum niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld
in de Wko en heeft door middel van een gedoogbeschikking toestemming gegeven de situatie voort
te laten bestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in genoemde beschikking.
In de gedoogbeschikking wordt als voorwaarde gesteld dat de kinderen tenminste 1/3 deel van de
opvangtijd buiten moeten kunnen spelen. Toezichthouder oordeelt dat hier niet aan wordt voldaan
aangezien de kinderen 1/4 deel van de opvangtijd buiten kunnen spelen.
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Naar aanleiding van deze constatering heeft toezichthouder contact opgenomen met de
coördinator. Zij geeft aan de gedoogbeschikking inhoudelijk niet goed te hebben gelezen en in de
veronderstelling te zijn dat de buitenspeeltijden voldoende zouden zijn. Op verzoek van
toezichthouder zijn de medewerkers in gesprek gegaan met de andere gebruikers van het
speelplein en is er een nieuw buitenspeelrooster afgesproken. Vanaf heden (18-07-2019) kunnen
de peuters een uur per dagdeel (=33%) buitenspelen. Hiermee wordt alsnog voldaan aan de
voorwaarden in de gedoogbeschikking.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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)

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de coördinator van de
organisatie)
buitenspeelrooster versie juni 2019 en juli 2019
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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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

De Peutergaarde
http://www.kinderspeelzaal.nl
000032570740
16
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
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

stichting Kinderspeelzaal Den Haag
Postbus 649
2600 AP DELFT
http://www.kinderspeelzaal.nl
61449083
Ja

:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 's-Gravenhage
070-3537224
M. Rietveld
I. Veltman

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: 's-Gravenhage
: Postbus 12652
: 2500 DP 'S-GRAVENHAGE

:
:
:
:
:
:

04-06-2019
22-07-2019
23-07-2019
23-07-2019
23-07-2019
23-07-2019

: 13-08-2019
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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 telefonisch op 23-07-2019 aan toezichthouder laten weten geen gebruik te zullen
maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
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