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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 7 januari 2016 is op grond van artikel 2.20, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onderzoek na aanvraag uitgevoerd. In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging
redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in de wet- en regelgeving. De praktijk is in
dit onderzoek niet beoordeeld.

Beschouwing
Dit onderzoek na aanvraag betreft een aanvraag voor de opening van een peuterspeelzaal in basisschool
Veerkracht waar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zal worden aangeboden. De houder die de aanvraag tot
exploitatie heeft ingediend is een natuurlijk persoon, te weten mevrouw Uzmay. Zij heeft al een BSO in
basisschool Veerkracht en een BSO, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal die zijn gevestigd in één pand in
de Sieg vaz Diasstraat. De eigenaar wordt ondersteund door een leidinggevende. De leidinggevende is dagelijks
aanwezig in de reeds bestaande kindercentra. 

De aanvraag betreft een verhuizing van één van de twee peuterspeelzaalgroepen van de al bestaande
peuterspeelzaal van de houder naar de Van Moerkerkenstraat 89. Zodra er een positief besluit wordt genomen
door de gemeente zal de verhuizing plaatsvinden. De twee vaste beroepskrachten van deze groep zullen
meeverhuizen. De kinderen zullen worden opgevangen in een grote ruimte, die door middel van kasten in twee
delen is gesplitst. Eén deel is bestemd voor de kinderen van de voorschool en één deel voor de kinderen van de
BSO. Omdat de voorschool alleen 's ochtends op schooldagen is geopend en de BSO alleen 's middags en tijdens
schoolvakanties zullen de kinderen van de BSO en de voorschool niet tegelijkertijd in de ruimte aanwezig zijn.

Advies aan college van B&W
Uit onderzoek is gebleken dat nog niet aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan, maar de houder heeft binnen het
onderzoek aangetoond dat de vestiging bij aanvang van de exploitatie redelijkerwijs zal voldoen aan de
kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan de exploitatie zijn gesteld. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening
toe te staan vanaf de dagtekening van het besluit en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. 

Tevens adviseert de toezichthouder om het aantal kindplaatsen van de reeds bestaande peuterspeelzaal van de
houder (genaamd Kinderdagverblijf De Kleine Zeester) met het vestigingsnummer 000000070815 terug te
brengen naar veertien kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet

Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet
De opvang valt binnen de gestelde definitie. Er zal sprake zijn van kinderopvang in de zin van de wet.

Naleving wet- en regelgeving
De houder exploiteert reeds een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en twee buitenschoolse-opvanglocaties. In
de meest recente inspectieonderzoeken bij deze vestigingen zijn geen overtredingen geconstateerd en er loopt
dan ook geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen deze
vestigingen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
De leidinggevende heeft in december 2015 een pedagogisch beleidsplan vastgesteld voor de vestiging. Hierin staat
de kenmerkende visie op de omgang met de kinderen beschreven. Zo is beschreven dat in de voorschool het
welbevinden van het kind centraal staat en dat ernaar wordt gestreefd om in een rustige, gebalanceerde
omgeving de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en te prikkelen. De Kleine Zeester ziet opvoeding als een
manier om het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren en hen te begeleiden bij hun
ontdekkingstocht gedurende hun eerste levensjaren, in dit geval vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. 

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is observeerbaar en duidelijk beschreven. Over het waarborgen van de
emotionele veiligheid wordt onder andere beschreven dat de beroepskrachten anticiperen op de signalen van het
kind en open staan voor hun behoeften. Daarnaast zijn de pedagogisch medewerksters gericht op het bouwen
van een vertrouwensrelatie met het kind. De persoonlijke en sociale competenties worden gestimuleerd doordat
de beroepskrachten de kinderen veel verschillende ervaringen laten opdoen, gedrag bekrachtigen door
complimenten te geven en door interacties tussen de kinderen te begeleiden. 

Ook de werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep is opgenomen in het
beleidsplan. Zo is beschreven dat er dagelijks buiten zal worden gespeeld en dat er voor- en vroegschoolse
educatie zal worden aangeboden met het programma Uk en Puk (van Ko Totaal). Verder is beschreven dat het
voorkomt dat beroepskrachten worden ondersteund door participanten die in een re-integratie proces naar de
arbeidsmarkt zitten. Over de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan de peuterspeelzaalgroep is beschreven
dat in overleg met de ouders wordt bepaald hoeveel tijd een kind nodig heeft om te wennen, waarbij er in ieder
geval wordt uitgegaan van minimaal één wenmoment. Problemen in de ontwikkeling van het kind en andere
problemen signaleren de beroepskrachten zelf. Zij krijgen ondersteuning van de pedagoog die werkzaam is bij 't
MOC Kabouterhuis. Zij is eenmaal per acht weken aanwezig. 

Aan één voorwaarde voldoet het pedagogisch beleidsplan in eerste instantie niet. Er is namelijk niet beschreven op
welke wijze aan het vierogenprincipe zal worden voldaan. De leidinggevende is in de gelegenheid gesteld om dit
binnen de onderzoekstermijn aan te passen en heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Op 8 januari 2016
heeft zij het nieuwe hoofdstuk uit het beleidsplan omtrent het vierogenprincipe aan de toezichthouder
toegestuurd. Hierin staat onder meer dat er altijd twee beroepskrachten op de groep aanwezig zijn en dat er
sprake is van een 'open aanspreekcultuur' binnen het team. De leidinggevende heeft verklaard het hoofdstuk toe
te voegen aan het pedagogisch beleidsplan nadat de oudercommissie advies hierover heeft gegeven.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan voorschool De Kleine Zeester (versie 1 december 2015; ingediend bij de aanvraag tot
exploitatie) 
- Document 'Vierogen principe voorschool januari 2016' (ongedateerd; ontvangen op 8 januari 2016) 
- Gesprek met eigenaar en leidinggevende
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Personeel en groepen

Twee van de vier beroepskrachten van de huidige peuterspeelzaal van de houder zullen 'meeverhuizen' naar de
nieuwe locatie. De houder zal geen nieuw personeel aanstellen.

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie niet
ouder dan twee maanden. De VOG is namelijk afgegeven op 26 oktober 2015 en de aanvraag tot exploitatie is
ingediend op 27 november 2015. 
De personen die werkzaam zullen zijn bij de peuterspeelzaal beschikken over een geldige verklaring omtrent het
gedrag.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zullen zijn bij deze peuterspeelzaal beschikken over een passende beroepskwalificatie
conform de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Opvang in groepen
Er zal één peuterspeelzaalgroep worden gevormd die zal bestaan uit maximaal zestien kinderen in de leeftijd van
2,5 en 4 jaar. Er zijn twee vaste beroepskrachten aangesteld die dagelijks aanwezig zullen zijn.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Dagelijks zullen de maximaal zestien kinderen worden opgevangen door twee beroepskrachten. Met de inzet van
dit aantal beroepskrachten zal aan de vereiste beroepskracht-kind-ratio worden voldaan. Bij de Kleine Zeester is
een invalkracht werkzaam die bij ziekte, vakantie of verlof van de vaste beroepskrachten zal worden ingezet.
Wanneer deze niet beschikbaar is wordt een beroep gedaan op een uitzendbureau. De leidinggevende heeft
verklaard dat er goed contact is met het uitzendbureau en dat zij ervoor zorgdragen dat steeds dezelfde
beroepskrachten die zijn ingeschreven bij het bureau worden uitgezonden naar De Kleine Zeester. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat gedurende de gehele
opvangtijd twee beroepskrachten worden ingezet. Daarnaast bevindt de voorschool zich in basisschool
Veerkracht, en zijn er dus tevens leerkrachten in het pand aanwezig. Ook zal dagelijks de leidinggevende of de
eigenaar aanwezig zijn.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang zal door alle beroepskrachten Nederlands worden gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de eigenaar en leidinggevende 
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek PSZ Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (9 juni 2015) 
- Afschriften van verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 13 januari 2016) 
- Afschriften van diploma's (ontvangen op 13 januari 2016) 
- Personeelsrooster (ontvangen op 13 januari 2016) 
- Bezettingslijst (ontvangen op 13 januari 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 7 december 2015 is er een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd middels de digitale
Risicomonitor. De veiligheidsrisico's in alle toegankelijke ruimtes zijn geïnventariseerd, zoals de leefruimte, hal,
gymzaal, keuken en bergruimte. De gezondheidsrisico's zijn niet per ruimte, maar per thema geïnventariseerd, te
weten de gezondheidsrisico's met betrekking tot het binnen- en buitenmilieu, de overdracht van ziektekiemen en
het medisch handelen. De risico's zijn door de leidinggevende op voorhand ingeschat en zij heeft verklaard dat als
alle ruimtes zijn ingericht, de risico-inventarisaties zullen worden geëvalueerd en indien nodig zullen worden
bijgesteld. 

In de risico-inventarisaties zijn per risico maatregelen beschreven om ze te reduceren. Deze maatregelen zijn
vastgelegd in het protocol 'Gezondheid' en het protocol 'Veiligheid' en hangen voldoende samen met de risico's.
Bij een aantal maatregelen, zoals de maatregelen omtrent het ventileren, is niet beschreven waarin deze zijn
vastgelegd. Tijdens het inspectiebezoek heeft de leidinggevende verklaard dat zij op het moment van het
inventariseren van de risico's nog niet wist wie hiervoor verantwoordelijk zou worden. Inmiddels blijkt dat in het
huurcontract is vastgelegd dat de school verantwoordelijk is voor onder andere het onderhoud van het
ventilatiesysteem en de brandveiligheid van het pand. Ook heeft de houder met betrekking tot de accommodatie
en inrichting rekening gehouden met de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zo is er een nieuwe sanitaire ruimte
ingericht, met twee kindertoiletten en een lage wasbak, zijn de deuren voorzien van veiligheidsstrips en zijn de
radiatoren voorzien van een beschermende ombouw. 

De beroepskrachten zijn reeds werkzaam bij De Kleine Zeester en zij zijn dan ook redelijkerwijs al op de hoogte
van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder. Maandelijks zal er een vergadering worden gehouden
waarin thema's op het gebied van veiligheid en gezondheid besproken zullen worden. Tevens zullen een aantal
werkinstructies uit de protocollen in de leefruimte worden opgehangen en hangt er een plattegrond met de
vluchtroute op de locatie. 

Ten slotte zullen op de locatie ongevallenregistratieformulieren aanwezig zijn waarop ongevallen en bijna-
ongevallen geregistreerd kunnen worden. Op de formulieren staan invulvelden waarin de aard en plaats van het
ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen door de
beroepskrachten beschreven dienen te worden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Hiervoor is
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013). 
Ten minste twee keer per jaar wordt de meldcode met de beroepskrachten besproken in een teamvergadering.
Op deze wijze wordt de kennis en het gebruik ervan voldoende bevorderd. De leidinggevende is voldoende op de
hoogte van de wettelijke meldplicht indien er een vermoeden bestaat van kindermishandeling door een
personeelslid. Zij zal redelijkerwijs conform deze meldplicht handelen.

Vierogenprincipe
Aan het vierogenprincipe zal redelijkerwijs worden voldaan. Dagelijks zijn er twee beroepskrachten in de
groepsruimte aanwezig. De keuken en de sanitaire ruimte grenzen aan de groepsruimte en beschikken over
ramen. Ook zijn er in de groepsruimte ramen naar de gang van de school. De leidinggevende of de eigenaar zal
dagelijks in de school aanwezig zijn.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de leidinggevende en eigenaar 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (ingezien op de locatie) 
- Ongevallenregistratieformulieren (ingezien op de locatie) 
- Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (d.d. 7 december 2015; ingediend bij de aanvraag tot exploitatie) 
- Protocol Gezondheid Voorschool de Kleine Zeester (versie 7 december 2015; ontvangen op 11 januari 2016) 
- Protocol Veiligheid Voorschool de Kleine Zeester (versie 7 december 2015; ingediend bij de aanvraag tot
exploitatie)
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Ruimte en inrichting

Binnenruimte
Het kindercentrum beschikt over een groepsruimte. Deze ruimte heeft een oppervlakte van 116 m². De
groepsruimte is door middel van vakkenkasten in twee gelijke delen gesplitst. In één deel vindt 's middags
buitenschoolse opvang plaats en in het andere gedeelte zullen 's ochtends de kinderen van de voorschool worden
opgevangen. Dit betekent dat er 58 m² binnenspeelruimte beschikbaar zal zijn. Dit is voldoende voor de opvang
van het gewenste aantal kinderen (zestien). 

De voorschool is ten tijde van het inspectieonderzoek nog niet ingericht omdat de inboedel van de huidige
voorschool zal worden verhuisd naar de nieuwe locatie. In het laatste jaarlijkse onderzoek van deze voorschool
(d.d. 9 juni 2015) is beoordeeld dat er voldoende speelmateriaal aanwezig is. De leidinggevende heeft een
tekening gemaakt om aan te tonen hoe de nieuwe voorschool zal worden ingericht. Op basis hiervan is
beoordeeld dat de binnenspeelruimte redelijkerwijs passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd
van de op te vangen kinderen zal zijn ingericht.

Buitenspeelruimte
De omheinde, aangrenzende buitenspeelruimte heeft een oppervlakte van circa 690 m² en is daarmee groot
genoeg voor de opvang van zestien kinderen. Deze buitenruimte bevindt zich aan de voorzijde van de school en
is voornamelijk ingericht voor oudere kinderen (met onder andere een klimrek, glijbaan en een tafeltennistafel).
Buiten zal daarom voornamelijk worden gespeeld op het 'buitenbalkon': dit is een wat kleiner omheind
buitenspeelterrein dat aan de andere zijde van het pand en dichtbij de groepsruimte ligt. Er is voldoende los
speelmateriaal, zoals kleine fietsen aanwezig.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond (zonder versievermelding) 
- Tekening van de inrichting (ontvangen op 11 januari 2016) 
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de eigenaar en leidinggevende
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Ouderrecht

Informatie
De houder zal de ouders informeren door middel van een nieuwsbrief die eenmaal per kwartaal wordt verstuurd
en door middel van de website www.dekleinezeester.nl. Op de website is onder andere informatie opgenomen
over het personeel, het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een interne klachtenregeling ingesteld en de houder is aangesloten bij de geschillencommissie. De
inhoud van de klachtenregeling zal in het eerste jaarlijkse onderzoek worden beoordeeld.

Gebruikte bronnen:
- Klachtenregeling De Kleine Zeester (versie januari 2016; ontvangen op 13 januari 2016) 
- Website www.dekleinezeester.nl (geraadpleegd op 13 januari 2016) 
- Gesprek met de eigenaar en leidinggevende
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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.
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.

Naleving wet- en regelgeving

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de
vestiging(en) van de houder.

Pedagogisch beleidsplan

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende visie op de
omgang met kinderen is beschreven.
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.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de (spel)activiteiten waarbij kinderen
hun peuterspeelzaalgroep danwel de peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten bij
hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere niet structureel ingezette personen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan de peuterspeelzaalgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe de achterwacht is geregeld indien
slechts één beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een
peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een
peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college
van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
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 na 1 maart 2013.
De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.
De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort en welke
beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke vrijwilligers op deze dag
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aanwezig zijn.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht; 
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede beroepskracht. 
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht/vrijwilliger-kindratio slechts één
beroepskracht in de peuterspeelzaal aanwezig is.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

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.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
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.
De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van de
vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
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.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij de peuterspeelzaal kennis kunnen nemen van de
vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

Vierogenprincipe

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

Binnenruimte

Er is ten minste 3,5 m2 oppervlakte speelruimte beschikbaar per kind.
De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen.
De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en
het pedagogisch beleid.

Buitenspeelruimte

Er is ten minste 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
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Ouderrecht
 

 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en
het pedagogisch beleid.

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.

Klachten en geschillen 2016

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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Voorschool de Kleine Zeester
Vestigingsnummer : 000033290539
Website : http://www.dekleinezeester.nl
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Semiha Uzmay
KvK nummer : 50150839
Website :

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. G.M. van Duijvenbode, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 07-01-2016
Opstellen concept inspectierapport : 13-01-2016
Zienswijze houder : 20-01-2016
Vaststellen inspectierapport : 20-01-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 20-01-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 20-01-2016

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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