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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
De gemeente Rheden heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijks onderzoek in mei 
2019. Op 17-12-2019 heeft de toezichthouder kinderopvang een schriftelijk onderzoek uitgevoerd 

betreffende Kinderopvang Poespas aan de Rozendaalselaan 18 te Velp. Tijdens dit nader onderzoek 
is de voorwaarde waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Kinderopvang Poespas heeft drie opvanglocaties in de gemeente Rheden. Het kinderdagverblijf aan 

de Rozendaalselaan is gelegen aan de rand van het centrum te Velp. De locatie heeft een 
registratie voor 40 kindplaatsen. De kinderen worden opgevangen in drie stamgroepen; een baby-, 
een dreumes- en een peutergroep. Voor de oudere peuters is een peuterplusgroep. 
 
Inspectiegeschiedenis 

In 2016 is het kinderdagverblijf geopend en is onderzoek voor en na registratie uitgevoerd. 

 Jaarlijks onderzoek 19-09-2017; advies tot handhaving betreft de domeinen 'Pedagogisch 
klimaat' en 'Veiligheid en gezondheid'. 

 Nader onderzoek, 06-03-2018; advies tot handhaving betreft de domeinen 'Pedagogisch 
klimaat' en 'Veiligheid en gezondheid'. 

 Nader onderzoek, 07-06-2018; geen advies tot handhaving. 
 Incidenteel onderzoek, 14-08-2018 (uitbreiding kindplaatsen); advies voor wijziging van 

gegevens LRK. 

 Jaarlijks onderzoek, 19-11-2018; geen advies tot handhaving. 
 Jaarlijks onderzoek 28-05-2019; advies tot handhaving betreft het domein 'Ouderrecht'. 
 
Bevindingen op hoofdlijn  
Tijdens dit onderzoek is de in het vorig onderzoek vastgestelde overtreding opnieuw onderzocht. 
Dit betreft de overtreding van het domein 'Ouderrecht'. Het betreft een onderzoek zonder bezoek 
aan de locatie. Met de houder is telefonisch gesproken. Gezien is dat aanpassingen zijn gedaan.   

 
Conclusie 

De houder voldoet bij dit nader onderzoek aan de getoetste voorwaarden van de Wet 
kinderopvang. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Ouderrecht 
Binnen dit domein is bekeken of de informatievoorziening naar ouders en personeel in vorm van 
het inspectierapport is vormgegeven. 
  
 

Informatie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek (mei 2019) blijkt dat het inspectierapport van de vorige inspectie 

niet op de website van de houder is geplaatst. 
 
Op 17-12-2019 is de website van de houder bekeken. Gezien is dat het meeste recente 

inspectierapport op de website is geplaatst. Het inspectierapport is via de eigen website inzichtelijk 
voor ouders, personeel en andere.  
 
Conclusie  

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Website (www.kinderopvangvelp.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Poespas 
Website : http://www.kinderopvangvelp.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000014988305 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Teunissen 
Website : www.poespas.nl 
KvK nummer : 09168998 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Suze Derksen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rheden 

Adres : Postbus 9110 
Postcode en plaats : 6994ZJ DE STEEG 

 

Planning 
Datum inspectie : 17-12-2019 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 24-12-2019 

 
 
 
 
 
 


