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Kinderopvang "Het Speelhuis" te Grijpskerk 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 
Nader onderzoek kenmerk 1969-AZK-226 d.d. 26-02-19,  in opdracht van de gemeente 
Westerkwartier. 

 
Beschouwing 
BSO het Speelhuis is samen met kinderdagverblijf het Speelhuis gevestigd in een royaal pand, 
verbouwd voor de opvang van kinderen van 0-12/13 jaar. Voor de BSO is een ruime 
zolderverdieping beschikbaar met een speelhal op de benedenverdieping. De zolder staat in 
verbinding met de speelhal d.m.v. een glijbaan, waar veel gebruik van wordt gemaakt door de 
kinderen. 
De aangrenzende buitenspeelruimte wordt door alle kinderen gebruikt. De BSO kinderen maken 
daarnaast ook gebruik van de niet aangrenzende speeltuin en gaat de BSO regelmatig naar de 
vlakbij gelegen sportvelden. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspecties in 2014, 2015, 2016 en 2017 werd er volledig voldaan aan de 
getoetste wettelijke voorwaarden. 
Op 12-11-18  heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 'pedagogisch klimaat', de inhoud van het 
pedagogisch beleidsplan voldoet mbt. 2.1.4-2.1.9 en 2.1.10- niet aan de wettelijke voorwaarden.  
 
Bevindingen huidige nader onderzoek: 
Op 15-03-19 heeft nader onderzoek plaatsgevonden op de tekortkomingen zoals hierboven 
beschreven. Het pedagogisch beleidsplan versie maart 2019 is gecontroleerd. De houder voldoet 
aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderopvang "Het Speelhuis" te Grijpskerk 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. Per aspect 
worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze binnen Kinderopvang 
Het Speehuis wordt beschreven. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de houder 
draagt er zorg voor dat er conform dit pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2019) 
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Kinderopvang "Het Speelhuis" te Grijpskerk 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Kinderopvang "Het Speelhuis" te Grijpskerk 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang "Het Speelhuis" 
Website : http://www.kinderopvanghetspeelhuis.nl 
Aantal kindplaatsen : 36 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Sylvia Bruinsma - Bakker 
KvK nummer : 02088184 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Koster 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Westerkwartier 
Adres : Postbus 100 
Postcode en plaats : 9350AC Leek 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-04-2019 
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