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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 
 
Het onderzoek is onderdeel van de uitvoering Wet harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk. 

 
Beschouwing 
Harmonisatie 
Per 1 januari 2018 zijn conform de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de 
soort voorzieningen: peuterspeelzalen (PSZ) omgevormd tot soort voorziening: kinderdagverblijven 
(KDV). Met deze wet is het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
weggenomen en valt het peuterspeelzaalwerk onder de definities en eisen van kinderdagverblijven. 
  
De gemeenten dienen in 2018 een definitief besluit te nemen over de toestemming tot exploitatie 
van deze naar kinderdagverblijf omgezette kinderopvang voorzieningen. 
  
Gemeente Lelystad heeft de toezichthouder kinderopvang van GGD Flevoland middels het 
uitvoeren van een 'onderzoek voor registratie', verzocht een advies aan het college uit te brengen. 
Hieruit dient te blijken of de voorziening voldoet aan de desbetreffende eisen Wet kinderopvang 
(Wko). 
  
Algemeen 
Peuteropvang De Roezemoes (KDV) is gelegen aan Wold 18-30 te Lelystad. 
  
Onderzoek voor registratie 
In dit onderzoek wordt beoordeeld of de houder voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de exploitatie 
van een kinderdagverblijf. 
  
Gelijktijdig met dit onderzoek is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Dit is in een separaat rapport 
opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen Wet kinderopvang voor het kinderdagverblijf voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

 

Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor het beheren van een kindercentrum dat 
bedrijfsmatig of anders dan om niet gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 
voor die kinderen begint. 
  
  
  
 
Registratie 
 
De voormalige peuterspeelzaal is in exploitatie. In dit onderzoek wordt getoetst of de voorziening 
kinderopvang voldoet aan de eisen die gelden voor een kinderdagverblijf (KDV). 
  
Na een positief advies van de toezichthouder kinderopvang aan de gemeente zal deze een 
definitieve beschikking afgeven en het kindercentrum als KDV registreren in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK). 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 LRK 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor een pedagogisch beleidsplan welke dient te 
leiden tot verantwoorde dagopvang. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de pedagogische 
uitgangspunten -doelen, en de relatie met de praktijk. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. Hierin is o.a. de visie van de houder op 
de kinderopvang en pedagogische beleidsdoelstellingen, opgenomen. 
  
Het pedagogisch beleid voldoet aan de voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan (januari 2018) 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

 

Personeel en groepen 

 
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen met betrekking tot de stabiliteit van de opvang 
voor kinderen waaronder het mentorschap.  
  
  
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
In het pedagogisch beleidsplan is het mentorschap opgenomen waarbij ieder kind een aangewezen 
mentor heeft. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Pedagogisch beleid januari 2018. 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en 
gezondheid van kinderen. De houder legt in een veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast 
welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt.  
  
  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld. Onderdeel van het beleid is de 
risico-inventarisatie. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Beleid veiligheid en gezondheid 2018 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

 

Ouderrecht 

 
Onder de Wet Kinderopvang (Wko) gelden eisen voor informatieverstrekking aan de ouders. 
  
  
 
Informatie 
 
De houder heeft een ouderavond belegd om de ouders te informeren over de wijzigingen en stuurt 
nieuwsbrieven.  
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 LRK 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal De Roezemoes 
Website : http://www.deroezemoes.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000040059804 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Peuterspeelzaal De Roezemoes 
Adres houder : Wold 1830 
Postcode en plaats : 8225AN LELYSTAD 
Website : www.deroezemoes.nl 
KvK nummer : 40059804 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Schepers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 08-05-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad 

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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