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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 onaangekondigd 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.

Beschouwing

Kinderdagverblijf De Elout maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Protestants
Christelijke Peuterspeelzalen. KDV De Elout bestaat uit 2 groepen en biedt per groep opvang aan
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Dit kinderdagverblijf ligt in de wijk Valkenbos
en biedt voorschoolse educatie middels het ve-programma Uk en Puk. Er wordt nauw
samengewerkt met Christelijke basisschool De Elout.

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, maar er wordt
wél voldaan aan de door de gemeente gestelde voorwaarden in het gedoogbesluit.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft voor dit kindercentrum een pedagogisch werkplan opgesteld: 'Werkplan
Pedagogisch beleid Peuterschool 'De Elout'.
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 werkplan.
Daarnaast zijn de ouders en medewerkers hierover mondeling geïnformeerd.
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde zoals gesteld in het gedoogbesluit.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mail contact met de
locatieverantwoordelijke)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan (Werkplan Pedagogisch beleid Peuterschool 'De Elout')

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Inleiding
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 kinderen van deze locatie (voormalige peuterspeelzaal) maken gebruik van het aangrenzende
schoolplein van basisschool 'De Elout'. Deze buitenruimte bedraagt 640 m².
Het kan soms voor komen dat er gelijktijdig met 1 groep van maximaal 30 kinderen uit groep 1 of
groep 2 wordt buiten gespeeld. Ook in combinatie met groep 1 of groep 2 biedt de buitenruimte
voldoende oppervlakte.
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 9.00-10.10 uur en van 13.00-13.45 uur.
De openingstijden zijn van 8.15-11.15 uur en van 12.00-15.00 uur. Het kindercentrum beschikt
ten minste een kwart van elk dagdeel over aangrenzende buitenspeelruimte. De buitenruimte is
dus niet te allen tijde beschikbaar voor de peuters.
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.

4 van 8
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 17-09-2019
Peuterschool De Elout te 's-Gravenhage

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 huidige
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 1/4 deel van de
opvangtijd buiten moeten kunnen spelen. Toezichthouder oordeelt dat hier aan wordt voldaan
aangezien de kinderen 1/4 deel van de opvangtijd buiten kunnen spelen.
Aangezien dit een gemeentelijke beslissing is en de GGD verplicht is te oordelen op basis van de
Wko wordt dit onderdeel toch als overtreding in dit inspectierapport aangemerkt.
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 (e-mail contact met de
locatieverantwoordelijke)
Plattegrond
Inspectierapporten 2017 en 2018
Gedoogbesluit
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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

:
:
:
:
:

Peuterschool De Elout
http://www.scohpeuterscholen.nl
000023445432
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
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen
Postbus 18546
2502 EM 'S-GRAVENHAGE
41151328
Ja

:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 's-Gravenhage
070-3537224
J. Romijn

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

:
:
:
:
:
:

17-09-2019
23-09-2019
Niet van toepassing
09-10-2019
09-10-2019
09-10-2019

: 30-10-2019
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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