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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 jaarlijkse onderzoek vorig 
jaar. Op 6 januari 2020 heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek uitgevoerd bij 

Kinderopvang Poespas aan de Kerkstraat te Velp. Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden 
waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek en het nader onderzoek in 2019 niet werd voldaan 
opnieuw beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over Kinderopvang Poespas 

Kinderopvang Poespas is een organisatie die bestaat uit drie kinderdagverblijven en een 

buitenschoolse opvang in Velp; twee kinderdagverblijven genaamd kinderopvang Poespas (locatie 
Kerkstraat en locatie Rozendaalselaan), kinderdagverblijf Villa Poespas. De groep buitenschoolse 
opvang is gesloten in 2019. 
Kinderopvang Poespas, locatie Kerkstraat, is een kinderdagverblijf dat gesitueerd is in het 
woonhuis van de houder. De kinderopvang heeft een registratie voor 12 kindplaatsen en biedt 
opvang in één verticale stamgroep aan kinderen van 0 tot 4 jaar.  
 

 
Inspectiegeschiedenis 
Regulier onderzoek 2018 Ouderrecht; informatie aan ouders; geen tekortkomingen na 
herstelaanbod. 
Regulier onderzoek 2019 Geen tekortkomingen na herstelaanbod op twee onderdelen in domein 
Pedagogisch beleid. Tekortkomingen op domein Personeel en groepen en Ouderrecht. 
Brief handhaving 19 juli 2019 met aanwijzing van de gemeente Rheden. 

Nader onderzoek 28 oktober 2019. Aan een onderdeel van 'informatie aan ouders' is voldaan, de 
beroepskracht kind ratio is correct vermeld in het pedagogisch beleid en de website.  

Aan twee onderdelen wordt niet voldaan. 
- uren afwijkende inzet, minimaal de helft van de beroepskrachten wordt ingezet 
- informatie aan ouders, recente rapporten op de website   
Brief handhaving 11 november 2019, aanwijzing van gemeente Rheden. Hersteltermijn 4 weken.  

 
Bevindingen 2020  
Dit onderzoek gaat enkel over de overtredingen na het nader onderzoek van 28 oktober 2019.  
Later in het jaar 2020 volgt een regulier jaarlijks onderzoek.  
De houder heeft de toezichthouder de informatie verstrekt en aangetoond dat in de praktijk de 
voorwaarden worden nageleefd over de inzet van de beroepskrachten bij 'drieuursregeling'.  
De recente rapporten van de locatie zijn op de website geplaatst.  

Voor nadere informatie zie het rapport. 
 
Conclusie: 
Geconcludeerd kan worden dat men in dit nader onderzoek bij Kinderopvang Poespas aan de 
getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang (Wko) voldoet. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

 
Bij dit onderzoek gaat het enkel om de beschrijving van de afwijkende inzet van beroepskrachten 
bij de zogenaamde drieuurs regeling.  
  

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan van de houder bevat een concrete beschrijving van de tijden waarop 
er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige 
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan 
aan de beroepskracht-kindratio. Het aantal uren dat wordt afgeweken voldoet bij Kinderopvang 
Poespas, namelijk drie uur. 
 

De voorwaarde die bij dit onderzoek wordt onderzocht is; 
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 
Onderzoek;  
In de documenten, het pedagogisch beleid van Kinderopvang Poespas blijkt dat de beschrijving van 

de wijze waarop de afwijkende inzet wordt georganiseerd voldoet bij de inzet van een, twee, drie 

of vier beroepskrachten. De beschrijving voldoet aan de voorwaarden dat tenminste de helft van de 
beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Conclusie 
Aan de voorwaarde wordt voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw S. Spanjer d.d. 6 januari 2020) 
 Interview (beroepskracht) 
 Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Poespas november 2019) 
 

Personeel en groepen 
De beroepskracht-kindratio bij de afwijkende inzet van beroepskrachten is gecontroleerd aan de 
hand van de beschrijving in het pedagogisch beleid, de roosters en bezettingslijsten. 

  

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Uit het onderzoek op locatie blijkt dat de houder kan aantonen dat in de praktijk gedurende de 

uren dat minder beroepskrachten mogen worden ingezet ten minste de helft van de 
beroepskrachten wordt ingezet.  
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De beroepskracht licht toe in het gesprek hoe het geschreven beleid wordt uitgevoerd op de 
stamgroep. 

Tevens is de organisatie van de uitvoer afwijkende inzet beroepskrachten zichtbaar in het 
personeelsrooster (per dag en per week). Dit in combinatie met de kindlijsten waar de aantallen en 
de leeftijden van de kinderen op staan vermeld.   

De beroepskrachten worden ingezet zoals beschreven is in het pedagogisch beleid.  
 
Conclusie 
Aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw S. Spanjer d.d. 6 januari 2020) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observatie(s) 
 Presentielijsten (week 1 van 2020 en 6-1-2020) 
 Personeelsrooster (week 1 van 2020 en 6-1-2020) 

 

Ouderrecht 
Bij dit domein kan beoordeeld worden hoe de houder de ouders en oudercommissie bij het beleid 
betrekt en hen hierover informeert. 

Bij dit nader onderzoek gaat het enkel om het plaatsen van de meest recente rapporten op de 
eigen website.  
  
 

Informatie 

Uit het onderzoek van de documenten op de website blijkt dat de rapporten van 2019 per locatie 
op de website van de houder geplaatst zijn.  
 
Hierdoor wordt aan de voorwaarde voldaan dat de houder de ouders en het personeel over het 
inspectierapport informeert door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te 
plaatsen. 

 

Conclusie 
Aan de voorwaarde wordt voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw S. Spanjer d.d. 6 januari 2020) 

 Landelijk Register Kinderopvang 
 Website (www.kinderopvangvelp.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Personeel en groepen 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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 

Aantal kindplaatsen : 12 
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 :  Ine Horstink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rheden 

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

Planning 
Datum inspectie : 09-01-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 23-01-2020 

 
 
 
 
 

 


