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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de
ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra,
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen.
Die








kwaliteitseisen gelden voor:
de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid;
voorschoolse educatie;
personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel;
de opvang in vaste groepen
veiligheid en gezondheid;
accommodatie en inrichting;
de behandeling van klachten en ouderrecht.

Risicogestuurd toezicht
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Het rapport dat voor u
ligt is op basis hiervan tot stand gekomen.
Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de
kwaliteit van de kinderopvang. Dit betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig
en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. Het onderzoek wordt uitgebreid indien er tijdens
de vorige inspectie sprake was van overtredingen of, indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij
een klacht.
Per geïnspecteerd onderdeel staat een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het
inspectiebezoek. Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen niet
voldeed, dan wordt dit onderdeel specifiek bij het betreffende inspectiedomein genoemd. Op de
laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van de inspectieonderdelen uit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die door toezichthouder zijn beoordeeld in dit
inspectieonderzoek.
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.

Beschouwing
Peuterspeelzaal Comenius A aan de Colensostraat 6 maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen. Het betreft een peuterspeelzaal met
3 groepen en biedt per groep opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar en is
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen sinds 5 september 2012.
Peuterspeelzaal Comenius A is gelegen in de wijk Transvaal en biedt Voorschoolse educatie.
Naast de kwaliteitseisen, die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen (Wko),
heeft de gemeente Den Haag aanvullende kwaliteitseisen vastgelegd in haar Verordening
peuterspeelzalen 2013. Deze komt gedeeltelijk overeen met de modelverordening van de VNG.
Deze verordening is in werking getreden op 1 juli 2013.
Deze aanvullende kwaliteitseisen betreffen:





de schriftelijke overeenkomst tussen houder en ouder
beschikbaarheid van de buitenspeelruimte
eisen met betrekking tot de binnenspeelruimte
beschikking over een EHBO diploma
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het vierogenprincipe.

Bovenstaande kwaliteitseisen zijn door toezichthouder tijdens dit inspectiebezoek eveneens
beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

Er zijn geen overtredingen geconstateerd
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft een organisatiebreed pedagogisch beleidsplan: Pedagogisch beleidsplan Stichting
Protestants Christelijke Peuterspeelzalen Den Haag, versie september 2013.
Hierin zijn de voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen, dit voldoet.
Conform de Verordening peuterspeelzalen gemeente Den Haag 2013 (artikel 7) dient de houder
van een peuterspeelzaal het peuterspeelzaalwerk op zodanige wijze te organiseren dat de
beroepskracht, de beroepskracht-in-opleiding of de vrijwilliger de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene
(= Vierogenprincipe). Dit beleid moet beschreven staan in het pedagogisch beleids/werkplan.
Op deze peuterspeelzaal wordt voldaan aan deze eis.
Pedagogische praktijk
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen
tijdens de observatie. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne
Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005).
Deze basisdoelen zijn: -Het waarborgen van emotionele veiligheid -Het bieden van mogelijkheden
voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie -Het bieden van mogelijkheden voor
kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie en -Socialisatie; het overdragen van waarden en
normen.
Ter illustratie van het oordeel worden door toezichthouder minimaal twee van deze basisdoelen
toegelicht met een voorbeeld.
De observatie vond plaats op 31 maart 2015 om 13.30 uur. Gezien zijn momenten van vrij spel en
het eet- en drinkmoment.
Basisdoel het waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. Ze laten merken dat ze de
kinderen accepteren zoals ze zijn, ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen en hebben
oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.
Tijdens het leesmoment stelt de beroepskracht allerlei vragen aan de kinderen over de bloemen op
tafel, de kuikentjes en de paasdecoraties. Zo wijst de beroepskracht naar een kuikentje en vraagt
aan de kinderen: " Kijk eens wat een mooie bloem!" "Dat is geen bloem", zeggen de kinderen. "Is
dat geen bloem?", vraagt de beroepskracht en lacht daarbij naar de kinderen.
De beroepskracht geeft de kinderen complimenten door te vragen: "Hebben jullie thuis lekker
gegeten? Wat zat er op jullie broodje? Dat klinkt lekker!”
De kinderen zijn enthousiast en voelen zich vertrouwd in het contact met de beroepskracht.
Basisdoel het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. De beroepskrachten
geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de situatie is voor
kinderen inzichtelijk.
De beroepskracht vraagt aan de kinderen: "Wat gaan we doen vandaag?” De beroepskracht laat
verschillende plaatjes zien van geplande activiteiten en legt per plaatje uit wat er die dag gaat
gebeuren. De beroepskracht laat de kinderen daarbij zinnen aanvullen door te vragen: "Wat gaan
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we doen na het boekje lezen? Precies, dan gaan we onze jassen aan doen, want wat gaan we
daarna doen?" "Naar buiten!", zeggen de kinderen.
De beroepskracht noemt per kind de naam zodat ze zelf hun jas mogen halen om vervolgens naar
buiten te gaan. Het dagprogramma is inzichtelijk en verloopt gestructureerd.
Basisdoel socialisatie; het overdragen van waarden en normen
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is
voor de kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden.
Zo aait een van de kinderen het kuikentje wat op tafel staat waarbij de beroepskracht zegt:
"Voorzichtig aaien hè? Anders gaat het kuikentje kapot en heeft het kuikentje pijn en dan gaat hij
huilen”.
De beroepskracht geeft vervolgens aan: "Zet het kuikentje maar weer voorzichtig neer, dan kan
het kuikentje naar ons kijken".
De beroepskracht legt uit dat de kinderen voorzichtig met het kuikentje (speelmateriaal) dienen
om te gaan en geeft daarbij aan wat eventuele consequenties kunnen zijn.
Conclusie:
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder
dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 basisdoelen.
De pedagogische praktijk wordt dan ook als voldoende beoordeeld.
Voorschoolse educatie
De doelstelling van Voor- en Vroegschoolse Educatie is om de ontwikkeling van kinderen al op
jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.
Deze peuterspeelzaal werkt met het voorschoolse educatieprogramma Piramide.
Bij peuterspeelzaal Comenius A wordt met thema's gewerkt. Het thema van deze week is Pasen. Er
hangen tekeningen en knutselwerkjes van eieren. Er is middels educatieprogramma Piramide een
jaar schema opgemaakt welke thema's aan bod komen met bijbehorende activiteiten.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. S. Ramcharan)

Interview anderen (Mw. A. Roman)

Observaties (tijdens bezoek d.d. 30-03-2015)

Pedagogisch beleidsplan (versie september 2013)

VVE-certificaten
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle beroepskrachten die werkzaam zijn op deze
peuterspeelzaal en hiernaast ook van de medewerkers die in dienst zijn van de onderneming van
de houder en regelmatig of af en toe een bezoek brengen aan deze peuterspeelzaal.
Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij deze peuterspeelzaal zijn
beoordeeld en voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Opvang in groepen
Peuterspeelzaal Comenius A heeft 3 groepen:

Groep rood biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar.

Groep blauw biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar.

Groep geel biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar.
De kinderen kunnen op 5 dagdelen gebruik maken van de peuterspeelzaal, alleen op
woensdagmiddag is de peuterspeelzaal gesloten. Er zijn 2 ruimtes waar de verschillende groepen
op een ochtend of middag deel worden opgevangen.
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio
Op basis van de aanwezigheidslijsten en het personeelsrooster heeft toezichthouder geconstateerd
dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Tijdens inspectie waren er 11 kinderen
aanwezig en stonden er 2 beroepskrachten en 1 stagiaire op de groep. Dit voldoet.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. S. Ramcharan)

Interview anderen (Mw. A. Roman)

Observaties (tijdens bezoek d.d. 30-03-2015)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (maart 2015)

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
EHBO-diploma
Conform de Verordening peuterspeelzalen gemeente Den Haag 2013 (artikel 6) dient te allen tijde
een van de aanwezige medewerkers te beschikken over een geldig (kinder)EHBO-diploma. Op deze
locatie wordt voldaan aan deze eis.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. S. Ramcharan)

Interview anderen (Mw. A. Roman)

Observaties (tijdens bezoek d.d. 30-03-2015)

Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 25-11-2014)

Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 26-11-2014)

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie

Huisregels/groepsregels

Meldcode kindermishandeling
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Ruimte en inrichting

Binnenruimte
Conform de Verordening peuterspeelzalen gemeente Den Haag 2013 (Artikel 5, eerste lid) zijn de
voorschriften met betrekking tot de binnenruimte als volgt:
Voor elk aanwezig kind in de peuterspeelzaal dient minimaal 3 m² netto-oppervlakte passend
ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar te zijn.
Er zijn twee groepsruimtes aanwezig:

de groepsruimte aan de linkerkant in de gang met een oppervlakte van 57,5 m² (voor 16
kinderen is minimaal 48 m2 nodig), waar de groepen blauw en rood verblijven

de groepsruimte rechts in de gang, van 48 m² (voor 16 kinderen is minimaal 48 m2 vereist),
waar groep geel verblijft.
De groepen rood en blauw (linker groepsruimte) maken afwisselend gebruik van de groepsruimte
op de volgende dagdelen:

Groep rood: ma en do ochtend en di en vr middag (l. groepsruimte)

Groep blauw: ma en do middag en di en vr ochtend (l. groepsruimte)

Groep geel: ma, wo en do ochtend en di middag (r. groepsruimte)
De ruimte bestaat uit diverse speelhoeken zoals een keukenhoek, een boerderijhoek, en bouw- en
computerhoek en er is divers speelmateriaal aanwezig. De wc's en verschoonruimte bevinden zich
in een aparte ruimte die aansluit op de groepsruimte, maar wel afgesloten kan worden.
Op deze peuterspeelzaal wordt voldaan aan deze eis.
Buitenspeelruimte
Conform de Verordening peuterspeelzalen gemeente Den Haag 2013 (Artikel 5, eerste lid) zijn de
voorschriften met betrekking tot de buitenruimte als volgt:
Een peuterspeelzaal beschikt ten minste een kwart van elk dagdeel over aangrenzende
buitenspeelruimte. Per in de peuterspeelzaal aanwezig kind bedraagt de oppervlakte van de
buitenspeelruimte bruto ten minste 3m². De buitenruimte is voor kinderen veilig, toegankelijk, op
de leeftijd van de kinderen afgestemd en passend ingericht.
Op deze peuterspeelzaal is de situatie als volgt:
De peuterspeelzaal maakt gebruik van een gedeelte van de aangrenzende buitenspeelruimte van
de Comeniusschool. De buitenspeelruimte is middels een hek verdeeld in twee speelgebieden. Eén
gedeelte bestaat uit kunstgras en is vooral geschikt voor balspelen en voor het uitvoeren van
activiteiten. Het andere gedeelte bestaat uit een zandbak en klimtoestel waar de kinderen van de
peuterspeelzaal gebruik van maken van 10.30 - 11.30 uur en van 13.45 - 14.30 uur. De
buitenspeelruimte wordt zowel door school als door de peuterspeelzaal gebruikt op wisselende
tijden.
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Observaties (tijdens bezoek d.d. 30-03-2015)

Interview beroepskrachten
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Ouderrecht
Conform de Verordening peuterspeelzalen Den Haag 2013 (artikel 2) geschiedt de opvang op deze
peuterspeelzaal op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. S. Ramcharan)

Interview anderen (Mw. A. Roman)

Informatiemateriaal voor ouders (informatie boekje)

Website
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013, dan is deze niet
ouder dan twee jaar.
(art 2.6 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.

(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ruimte en inrichting
Binnenruimte
Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind.
De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen.
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De binnenruimte 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 de peuterspeelzaal.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen en het pedagogisch beleid.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Comenius A
: 32
: Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

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

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

:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 'S-GRAVENHAGE
070-3537224
J. Romijn

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

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

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:

30-03-2015
02-04-2015
08-04-2015
09-04-2015

: 09-04-2015
: 30-04-2015
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
TOKIN
t.a.v. mevrouw M.M. Buijs
Hoofd Toezicht op de Kinderopvang
Postbus 12 652
2500 DP DEN HAAG

Ons kenmerk :
Uw kenmerk :
Behandeld door :
Betreft :
E-mail :
Doorkiesnummer :
Datum :
Bijlage :

JH 113/2015
J. Hoekstra
Zienswijze inspectierapport
Comenius
jhoekstra@bestuur.scoh.nl
070 311 8792
8 april 2015

Geachte mevrouw Buijs,
Met genoegen hebben wij kennis genomen van de rapportage van het inspectiebezoek aan onze
peuterspeelzaal Comenius op 30 maart 2015. Op alle door u beoordeelde items voldoet de
peuterspeelzaal aan de gestelde voorwaarden.
We zijn hier uiteraard erg blij mee en we zullen ook in de toekomst aan onze kwaliteit blijven
werken.
Wij bedanken u voor het prettige bezoek en wij zullen het rapport t.z.t. ter inzage leggen voor de
ouders in de peuterspeelzaal en op de website van de peuterspeelzaal plaatsen.
Hoogachtend,

Mevrouw mr. J. Hoekstra
Manager Peuterspeelzalen en Voorscholen
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