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Wollewei te Lelystad 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Dit onderzoek voor registratie betreft een houderwijziging.  

 
Beschouwing 
Algemene informatie 
KDV Wollewei (voorheen Peuterspeelzaal de Sterretjes) is sinds 2012 geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang op de Maasstraat 29 te Lelystad in basisschool de Fontein. Aanleiding van 
dit onderzoek voor registratie is een houderwijziging. De nieuwe houder Stichting peuterspeelzaal 
de Roezemoes. De stichting heeft één bestuurder. Dit is tevens de locatie verantwoordelijke van de 
locatie. 
 
Naast de houderwijziging KDV Wollewei heeft de nieuwe houder ook een nieuwe aanvraag voor 
registratie in het LRK voor een BSO op dit adres ingediend bij de gemeente Lelystad. Voor de 
beoordeling van deze aanvraag is een apart rapport opgesteld.   
 
Daarnaast heeft de houder nog een registratie combigroep KDV Roezemoes en BSO Avontuur met 
16 kindplaatsen op 't Wold in Lelystad.  
 
Huidig onderzoek 
Op  27 februari 2019 heeft een gesprek plaats gevonden op de locatie met de nieuwe houder van 
KDV Wollewei. Besproken is onder andere het pedagogisch beleid en verklaringen omtrent het 
gedrag (VOG) en de informatie aan ouders over de houderwijziging.  
 
In het beleid schetst de houder de gewenste situatie van opvang van kinderen van 0-4 jaar op 
deze locatie. Hiervan is (en kan) op dit moment geen sprake zijn. De locatie beschikt onder ander 
niet over een aparte slaapruimte, meubilair en buitenruimte voor kinderen van 0-2 jaar.  
Op dit moment is op de opvang geschikt voor kinderen tussen de 2-4 jaar. Wanneer de houder 
kinderen tussen de 0-2 jaar wil opvangen dient dit in overeenstemming te zijn met de wettelijke 
eisen en vergunningen voor kinderopvang.  
 
Conclusie 
Er is geen bezwaar gevonden om over te gaan tot exploitatie onder de nieuwe houder voor opvang 
van kinderen van 2-4 jaar. . 
 
Voor de jaarlijkse inspectie bij KDV Wollewei dient de houder de documenten en praktijk op elkaar 
en de de wettelijk eisen af te stemmen.  
 
 
 
 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
Voor de opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar. De locatie is op dit moment niet geschikt voor de 
opvang van 0-2 jarige.  
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Wollewei te Lelystad 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan. 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft bij de aanvraag een pedagogisch beleidsplan aangeleverd. De houder is na de 
inspectie in de gelegenheid gesteld het beleidsplan aan te vullen. De toezichthouder heeft op 11 
maart 2019 het pedagogisch beleidsplan versie 1 januari 2019 ontvangen. 
 
De Roezemoes / Wollewei is een kleinschalige kinderopvang. KDV Wollewei is onderdeel van de 
Roezemoes en gevestigd in basisschool de Fontein in Lelystad. De houder geeft in het beleid aan 
dat de nadruk ligt op bewustzijn en op verblijven en spelen in de natuur. In het beleid is de visie op 
het kind beschreven. Het handelen conform beleid zal getoetst worden bij het volgende onderzoek. 
  
Verantwoorde buitenschoolse opvang 
De houder beschrijft de vier opvoedingsdoelen. Bij de persoonlijke en sociale competentie zijn er 
per leeftijdscategorie duidelijke voorbeelden beschreven.  
  
Signaleren van bijzonderheden 
De houder schrijft in het beleid dat leidsters observeren gedurende de hele dag en indien nodig 
zaken schriftelijk worden vastgelegd. 
 
Beleid Roezemoes / Wollewei: “Indien een leidster zich zorgen maakt over een kind, wordt dit kind 
extra in de gaten gehouden door de mentor van het kind en andere direct betrokken leidsters. Alle 
bevindingen worden schriftelijk vastgelegd. De mentor bespreekt zijn bevindingen met de ouders 
en/of school. Samen met ouders en/of school wordt overlegd welke acties er ondernomen moeten 
worden en door wie. Dit kan bijv. zijn: het inschakelen van een logopediste tot aanmelding met 
een hulpvraag bij Icare. De mentor kan de ouders bijstaan bij het vinden van de juiste instantie en 
zal ondersteuning bieden waar nodig,” 
 
Kinderopvang de Roezemoes hanteert een overdrachtsdocument voor de basisschool. Als een kind 
4 jaar wordt kan het document na ondertekening van ouders gedeeld worden met de basisschool. 
Het delen met de buitenschoolse opvang zal nog aan het beleid moeten worden toegevoegd. 
 
Mentorschap 
Is in het beleid opgenomen. 
 
Beleid Roezemoes / Wollewei: “Ieder kind krijgt een eigen mentor toegewezen. Deze mentor werkt 
op de groep van het kind en is het aanspreekpunt voor ouders als zij informatie willen delen en/of 
krijgen. De naam van de mentor staat op het plaatsingscontract vermeld. Dit wordt tijdens het 
intakegesprek besproken.” 
  
Werkwijze en groep 
De houder beschrijft de groepsgrootte van maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar met 3 
beroepskrachten. De werkwijze van de groep wordt duidelijk en met een tijdsindeling beschreven. 
   
        
Wennen 
In het beleid wordt gesproken over een aantal keer wennen op de groep. 
 
Beleid Roezemoes / Wollewei: “Kinderen die voor de eerste keren in de opvang komen moeten 
wennen aan de stamgroep. De leidsters zijn zich hier erg van bewust. Er komen nooit meer dan 3 
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nieuwe kinderen tegelijk in de stamgroep. We zorgen ervoor dat er een leidster te allen tijde 
beschikbaar is als de kinderen het moeilijk hebben. De leidsters reageren sensitief op de kinderen 
als zij huilen door troost en steun te bieden. Kinderen krijgen de tijd om te wennen aan de 
stamgroep, onze ervaring is dat de meeste kinderen binnen een aantal keren hun plekje hebben 
gevonden en zich veilig voelen in de groep.” 
  
Drie-uursregeling en de afwijking 
Beleid Roezemoes / Wollewei: “Drie-uursregeling houdt in dat op bepaalde tijden het is toegestaan 
dat een leidster alleen op de groep mag staan, dit in afwijking van het leidster-kindratio volgens de 
BKR. Van maandag tot en met vrijdag: 
•          Wijken wij niet af van de BKR 9:00 en 12:00 uur en 14:00 tot 16:00.  
•          Wijken wij mogelijk af van de BKR 7:00 en 8:30 uur en 16:30 tot 18:30. 
•          Wijken wij af van de BKR  8:30 uur en 9:00 uur, 2:00 en 14:00 uur en 16:00 en 16:30 
uur.” 
                        
Extra dagdeel 
Beleid Roezemoes / Wollewei: ‘Het is mogelijk om kinderen extra uren, dagdelen en/of dagen naar 
de kinderopvang te brengen, mits groepsgrootte en samenstelling dit toelaten. Ook hier stellen wij 
de hoogste prioriteit aan het aantal gezichten dat de kinderen op de groep zien, het kan 
voorkomen dat hierdoor extra uren/dagen niet mogelijk is.” 
                                    
Taken stagiaires en vrijwilligers 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de taken die stagiairs en 
vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden 
begeleid. 
 
Conclusie 
Het beleid voldoet aan de getoetste voorwaarden.  
Het beleid beschrijft een stamgroep van 0-4 jarige. Daarvan is op dit moment nog geen sprake op 
KDV Wollewei worden kinderen van 2-4 jaar opgevangen. De houder dient beleid conform wet en 
regelgeving met elkaar in overeenstemming te brengen. Beoordeling hiervan bij het jaarlijks 
onderzoek KDV Wollewei.  
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. van der Ree) 
 Pedagogisch beleidsplan (ontvangen 10 maart 2019, versie 1 januari 2019) 
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Personeel en groepen 
 
Voor aanvang van explotatie gelden eisen voor verklaring(en) omtrent van gedrag van de houder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Houder 
De houder van KDV Wollewei is Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes. De stichting heeft één 
bestuurder. Dit is tevens de locatieverantwoordelijke en een beroepskracht van de organisatie.  
 
Met de aanvraag heeft de toezichthouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Rechtspersoon 
(RP) van 4 januari 2019 ontvangen.  
 
Bij controle van het Personen Register Kinderopvang op 26 februari 2019 is de VOG verificatie van 
de rechtspersoon Stichting de Roezemoes in orde.  
 
Personeel 
De locatie verantwoordelijke/houder/beroepskracht staat in het Personen Register Kinderopvang 
(PRK) geregistreerd en is gekoppeld aan de houder. 
 
De beroepskracht van het KDV is geregistreerd en gekoppeld aan de houder in het PRK.  
 
Conclusie 
Er wordt aan de voorwaarden voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (mw. van der Ree) 
 Personen Register Kinderopvang (26 februari 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek 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 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 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 dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
   a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
   b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
   c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
   d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
   e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Wollewei 
Vestigingsnummer KvK : 000041247427 
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 :  L. Karssen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 12-03-2019 
Zienswijze houder : 18-03-2019 
Vaststelling inspectierapport : 19-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport. 
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