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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Het kindercentrum staat momenteel in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 

maximaal 16 kindplaatsen. De houder heeft op 01-07-2020 een verzoek bij de gemeente ingediend 

om het aantal kindplaatsen te wijzigen naar maximaal 21 kindplaatsen. 

 

De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden: 

• Een bureauonderzoek van (extra) verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 

• E-mail contact met houder. 

• Een bureauonderzoek van beeldmateriaal. 

 

Het toezicht op de kinderopvang is vanwege de uitbraak van het coronavirus aangepast. Waar de 

situatie dat toelaat wordt het toezicht op afstand uitgevoerd in verband met de coronamaatregelen, 

die door de overheid zijn genomen. Het toezicht vindt onder andere plaats door middel van 

(digitaal)overleg zoals via telefonisch contact of via beeldbellen en door het opvragen van extra 

informatie en beeldmateriaal. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze bevindingen 

worden elders in het rapport per onderdeel verder uitgewerkt. 

 

Algemene informatie over het kindercentrum 

Peuterspeelgroep de Krullevaar is gehuisvest in het IKC Wolderwijs. De locatie is onderdeel van 

Stichting Scala, een welzijnsorganisatie. In het IKC zitten ook Openbare basisschool de Toekan en 

Kinderopvang Villa Sprankel. Op Peuterspeelgroep de Krullevaar wordt aan voorschoolse educatie 

gedaan aan de hand van de ‘Piramide-methode’. Dit om bij te kunnen dragen aan de 

ontwikkelingsstimulering van de kinderen. 

 

Er worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar. De peuteropvang is van maandag t/m 

vrijdag geopend tussen 8:30-14:00 uur.  

 

Inspectiegeschiedenis 

Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen 3 jaar uitgevoerd: 

16-02-2017: Jaarlijks onderzoek. Advies: Niet handhaven. 

25-04-2018: Jaarlijks onderzoek. Advies: Niet handhaven. 

09-04-2019: Jaarlijks onderzoek. Herstelaanbod: Personeel en Groepen. Advies: Niet handhaven. 

27-02-2020: Jaarlijks onderzoek. Advies: Niet handhaven. 

 

 

Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het kindercentrum voldoende m² binnen- en 

buitenspeelruimte heeft voor maximaal 21 kindplaatsen. Echter mag een stamgroep uit maximaal 

16 kinderen bestaan. De houder geeft aan dat de stamgroep maximaal 21 kinderen gaat opvangen 

in de leeftijd van 2-4 jaar. De toezichthouder constateert hiermee dat de houder hiermee niet 

voldoet aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang.  

 



4 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 10-07-2020 

Peuterspeelgroep de Krullevaar te Oosterwolde 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) af te wijzen. 

 

De houder heeft wel gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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Peuterspeelgroep de Krullevaar te Oosterwolde 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg 

voor dat er in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  

 

De kinderopvangorganisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle 

kindercentra van deze organisatie en voor alle werkvormen van de kinderdagopvang, peuteropvang 

en de buitenschoolse opvang. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt ieder 

kindercentrum met een pedagogisch werkplan. In het beleidsplan wordt invulling gegeven aan de 

pedagogische visie van de organisatie. Het werkplan bestaat uit een locatiespecifieke beschrijving 

en is een praktische uitwerking van de pedagogische visie. De houder van het kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

 

Het pedagogisch beleidsplan en/of werkplan bevat onder andere een concrete beschrijving van: 

• De werkwijze van de stamgroep; 

• De maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. Het kindercentrum wil in de 

praktijk gaan werken met een stamgroep van maximaal 21 kinderen in de leeftijd van 2-4 

jaar. 

• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 

• De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 

stamgroepruimte kunnen verlaten. 

 

De houder van het kindercentrum zal er zorg voor dragen dat in de dagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Bijzonderheden 

Uit de aangeleverde documenten en het telefonisch contact met de houder blijkt dat de locatie wil 

gaan werken met een stamgroep te grote van 21 kinderen. Volgens de wet Kinderopvang mogen er 

maximaal 16 kinderen in één stamgroep geplaatst worden. Dit onderdeel wordt verder besproken 

in het hoofdstuk 'personeel en groepen'.  

 

Conclusie: 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 

getoetste criteria op het gebied van het pedagogisch beleid, die bij een incidenteel onderzoek naar 

aanleiding van een wijzigingsverzoek uitbreiding kindplaatsen getoetst worden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact ontvangen op 14-07-2020) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan (Locatiebeschrijving De Krullevaar juli 2020) 
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Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  

 

De locatie wil gaan werken met een stamgroep van maximaal 21 kinderen in de leeftijd van 2-4 

jaar. De maximale groepsgrootte voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar is 16 kindplaatsen.  

De toezichthouder heeft telefonisch contact gehad met de houder. De houder heeft aangegeven dat 

de vierkante meters voldoende zijn voor 21 kindplaatsen en er een extra beroepskracht gaat 

worden ingezet. Tevens geeft de houder aan dat de verhoging van kindplaatsen van tijdelijke aard 

is, tot uiterlijk 31 januari 2021. Op twee dagen in de week zullen er meer dan 16 peuters worden 

opgevangen.  

 

Conclusie: 

De toezichthouder concludeert dat de houder hiermee niet voldoet aan de gestelde eisen omtrent 

de maximale groepsgrootte.  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact ontvangen op 14-07-2020) 

• Pedagogisch werkplan (Locatiebeschrijving De Krullevaar juli 2020) 
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Peuterspeelgroep de Krullevaar te Oosterwolde 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen van het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd en er 

conform het beleid wordt gehandeld.  

 

De houder heeft voor het kindercentrum een beleid vastgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd is. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen 

welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met grote 

gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te 

perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 

 

De houder zal er zorg voor dragen dat er volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld en dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel blijft.   

 

Conclusie: 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 

getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid, die bij een incidenteel onderzoek 

naar aanleiding van een wijzigingsverzoek uitbreiding kindplaatsen getoetst worden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact ontvangen op 14-07-2020) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie: 2020) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per aanwezig 

kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

beschikbaar. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte in ieder geval 

aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. De binnen- en buitenruimtes 

waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en 

passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  

Voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar beschikt het kindercentrum over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.  

 

Het kindercentrum heeft de beschikking over twee binnenspeelruimtes. Voor de buitenspeelruimte 

maakt het kindercentrum gebruik van een aangrenzend plein. Uit onderstaand schema blijkt dat 

het kindercentrum over voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte beschikt voor maximaal 21 

kindplaatsen. 

 

Maximaal aantal 

kindplaatsen 

Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 

 

 

 

 

1 stamgroep met maximaal 

21 kindplaatsen 

 

 

 

Binnenspeelruimte: 

Groepsruimte: 74 m² 

Tutoring ruimte: 12 m² 

 

 

 

Buitenspeelruimte: 

Eigen aangrenzende 

buitenspeelruimte: +- 250 m² 

 

 

Binnenspeelruimte: 

Groepsruimte 86 m² : 21 

kindplaatsen = 4,0 m² per kind 

 

 

Buitenspeelruimte: 

250 m² : 21 kindplaatsen = 

11,9 m² per kind 

 

 

De binnenspeelruimte(s) en de buitenspeelruimte zijn passend ingericht in overeenstemming met 

het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Zowel de binnen- als de buitenspeelruimte 

zijn volgens de beroepskrachten toegankelijk voor de kinderen. Toegankelijk betekent dat er geen 

belemmeringen mogen zijn om bijv. buiten te spelen. De opvang moet zo georganiseerd zijn dat 

kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, te allen tijde buiten kunnen spelen. 

 

Bijzonderheden 

Uit de aangeleverde documenten en het telefonisch contact met de houder blijkt dat de locatie wil 

gaan werken met een stamgroep te grote van 21 kinderen. Volgens de wet Kinderopvang mogen er 

maximaal 16 kinderen in één stamgroep geplaatst worden. Dit onderdeel wordt verder besproken 

in het hoofdstuk 'personeel en groepen'.  

 

Conclusie: 

De toezichthouder constateert dat de binnen- en buitenspeelruimte(s) over voldoende vierkante 

meters beschikt voor het gelijktijdig opvangen van maximaal 21 kinderen in de dagopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact ontvangen op 14-07-2020) 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

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) 

 

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 de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelgroep de Krullevaar 

Website : http://www.scala-welzijn.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000034739386 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Scala 

Adres houder : Postbus 8 

Postcode en plaats : 8430 AA Oosterwolde 

Website : www@scala-welzijn.nl 

KvK nummer : 41002866 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 

Adres : Postbus 612 

Postcode en plaats : 8901 BK Leeuwarden 

Telefoonnummer : 088-2299222 

Onderzoek uitgevoerd door :  Natasja Keupink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ooststellingwerf 

Adres : Postbus 38 

Postcode en plaats : 8430 AA OOSTERWOLDE FR 

 

http://www.scala-welzijn.nl/
mailto:www@scala-welzijn.nl
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Planning 

Datum inspectie : 10-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

Zienswijze houder 

: 16-07-2020 

: 17-07-2020 

: 20-07-2020 

Vaststelling inspectierapport : 21-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 05-08-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 geldt dat aan peuters met een indicatie 16 uur Voorschoolse Educatie 

(VE) aangeboden moet worden door de gemeente. Ouders zijn natuurlijk niet verplicht VE af te 

nemen, maar voorwaarde voor subsidiering is wel dat de peuter met een VE indicatie minimaal 16 

uur VE krijgt. Een deel van de uren is voor elke peuter met een VE indicatie gratis voor zowel ouders 

met Kinderopvangtoeslag als voor ouders met gemeentelijke subsidie.  

Om ervaring op te doen met 16 uur VE (was voorheen 10 uur VE) is in het schooljaar 2019-2020 een 

pilot gehouden op PSG Nijntje. In goed overleg met de gemeente en de Centrale Oudercommissie 

Peuterspeelgroepen (COP) is gekozen voor een wijziging en uitbreiding van de openingstijden. De 

openingstijden waren op de ochtenden van 8:00 tot 12:00 uur en op de middagen van 13:00 tot 

16:00 uur. Peuters zonder indicatie kwamen twee dagdelen en peuters met een VE indicatie kwamen 

drie dagdelen waarvan één middag gratis was (gesubsidieerd door de gemeente). De ervaring leerde 

dat op de middagen eigenlijk alleen VE peuters kwamen. Buiten dat 16 VE peuters op één groep 

zwaar was voor onze  Pedagogisch Medewerkers, zorgt het ook niet voor gemengde groepen. 

Gemengde groepen, peuters met en peuters zonder indicatie, is het streven. Immers, peuters leren 

het meeste van elkaar. Daarnaast was het binnen de openingstijden bijna niet mogelijk om 16 uur VE 

te halen: peuters moesten dan bijvoorbeeld drie ochtenden en twee middagen komen of vier 

ochtenden van 8:30 tot 12:30 uur. Dat laatste was al niet mogelijk omdat er veel VE peuters zijn op 

PSG Nijntje en er dan niet voldoende plek meer zou zijn voor peuters zonder indicatie. Daarom is 

gekozen voor openingstijden van 8:30 uur tot 14:00 uur. Peuters zonder indicatie en peuters met een 

VE indicatie mogen gratis (gesubsidieerd) een derde dag extra komen. Daarmee bereikten we ook 

een betere spreiding van VE peuters over alle dagen en dus gemengde groepen. De resultaten van de 

Pilot op PSG Nijntje zijn positief:  

➢ Er is meer rust op de groep; 

➢ Er is meer tijd voor (verdieping van ) het VE programma; 

➢ Er zijn geen volle middagen met VE peuters meer; 

➢ Er is een betere spreiding van VE peuters over de groepen; 

➢ Er is meer tijd voor tutoring van VE peuters; 

➢ alle peuters bleven na een gewenningsperiode tot 14:00 uur; 

➢ Er is een betere samenwerking met de basisschool o.a. doordat de openingstijden bij elkaar 

aansluiten; 

➢ Er is meer rust voor ouders met ook kinderen op de basisschool (niet steeds heen en weer 

met brengen ne halen); 

➢ Er zijn meer mogelijkheden voor ouders om (vrijwilligers) werk en/of zorgtaken te 

combineren.  

De evaluatie is besproken met de Centrale Oudercommissie peuterspeelgroepen en met de 

gemeente. Het vervolg is dat we graag op zo veel mogelijk peuterspeelgroepen 16 uur VE en andere 

openingstijden aan willen bieden. Op zes van onze negen peuterspeelgroepen is dat zonder 

probleem mogelijk. Het samenvoeging van middagen en ochtenden lukt, of zoals in PSG ’t 

Kwetternest in Haulerwijk is het mogelijk een extra ruimte te huren en in te richten voor een 

peuterspeelgroep. Op twee peuterspeelgroepen zijn er weinig peuters en zijn we maar twee dagen 

open, daarom kan daar geen 16 uur VE aangeboden worden. Omdat ook daar peuters met een VE 
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indicatie komen en omdat ouders niet gaan reizen om hun peuter naar een andere locatie met VE te 

brengen, zijn we ook op deze peuterspeelgroepen van 8:30 uur tot 14.00 uur open. Hierdoor kunnen 

we ook peuters met een VE indicatie op deze groepen extra aandacht geven.  

Alleen op PSG de Krullevaar bleek 16 uur VE met langere openingstijden niet haalbaar op de 

gebruikelijke manier. Op PSG de Krullevaar komen veel peuters en zijn er veel peuters met een VE 

indicatie (juli 2020 14 peuters met een VE indicatie).  Alle ochtenden zijn bijna volledig  bezet en 

daarnaast komen op de twee middagen alleen VE peuters. Samenvoeging van deze twee middagen 

met de ochtenden betekent dat met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021  op de dinsdag 20 

peuters en op de donderdag 21 peuters komen. Op de andere dagen zijn er 16 peuters. Op een 

andere manier 16 uur VE aanbieden bleek niet mogelijk of haalbaar: ouders zouden dan hun peuter 

met een VE indicatie twee ochtenden en drie middagen moeten brengen. Dat gaan ouders niet doen, 

zeker gezien de ervaring dat ouders regelmatig al afzien van VE omdat zij een middag van 13:00 tot 

16:00 uur niet willen vanwege dat hun peuter dat nog niet trekt of vanwege logistieke redenen 

(halen en brengen van meerdere kinderen op verschillende tijdstippen).  

Een andere mogelijkheid zou zijn dat we een plaatsingsstop in zouden stellen totdat het mogelijk zou 

zijn de middagen en ochtenden samen te voegen zonder boven het aantal van 16 peuters te komen. 

Dat zou ook betekenen dat we op de dinsdagmiddag met vijf en op de donderdagmiddag met zes 

peuters, allen met een VE indicatie, zouden zijn. Nieuwe peuters met een indicatie zouden geen 

extra dagdeel meer kunnen komen, omdat anders de middagen weer voller zouden worden. Ook de 

huidige peuters met een VE indicatie zouden geen 16 uur VE kunnen krijgen, en in principe niet meer 

voor het extra gratis (gesubsidieerde) dagdeel in aanmerking komen. Immers, alleen 16 uur VE 

voldoet met ingang van 1 augustus 2020 aan de criteria om in aanmerking te komen voor extra 

gesubsidieerde uren. De derde mogelijkheid was om peuters te verplaatsen naar PSG Nijntje of een 

deel van de  peuters tijdelijk op de dinsdagen en donderdagen van de groep af te halen. Ouders 

blijken niet te willen wisselen van peuterspeelgroep, meestal omdat zij ook andere kinderen hebben 

op de basisschool in hetzelfde gebouw als de Krullevaar. Alleen een paar ouders op de wachtlijst 

hebben gekozen om hun peuter tijdelijk naar PSG Nijntje te brengen. Peuters van de 

peuterspeelgroep afhalen en op de wachtlijst zetten vonden we geen reële optie. 

Na al deze mogelijkheden te hebben overwogen is na rijp beraad er voor gekozen om toch de 

openingstijden te wijzigen en van 8:30 uur tot 14:00 uur open te gaan en zo alle huidige peuters twee 

dagen en peuters met een VE indicatie drie dagen naar de peuterspeelgroep te kunnen laten gaan. 

De twee middagen hebben we samengevoegd met de ochtenden. Daardoor zijn de groepen op de 

dinsdag met 20 peuters en de donderdag met 21 peuters eigenlijk te groot. Echter, dit is niet te groot 

voor de ruimte en ook niet te groot voor het aantal pedagogisch medewerkers. We zetten op deze 

dagen namelijk drie pedagogisch medewerkers in, wat de aandacht voor alle peuters alleen maar 

groter maakt. Dit is een zeer tijdelijke situatie omdat we direct een plaatsingsstop hebben ingesteld. 

Dat betekent dat als de eerste peuters in oktober 2020 vier jaar worden en er op een andere dag 

ruimte ontstaat, we ouders dringend zullen verzoeken om hun peuter op een andere dag naar de 

peuterspeelgroep te laten gaan. Daarom verwachten we dat we binnen enkele maanden weer op 

alle dagen maximaal 16 peuters op de groep hebben. Zelfs als alle ouders, die we vragen hun peuter 

van dag te laten wisselen, weigeren, dan nog zal door natuurlijk verloop (peuters die op die dagen 

vier jaar worden) het aantal peuters op de dinsdag en donderdag uiterlijk op 1 februari 2021 

maximaal 16 bedragen. 
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De werkwijze op een dag ziet er als volgt uit: 

➢ De peuters worden gebracht tussen 8:30 en 8:45; 

➢ Er vindt een eerste kring plaats, waar een activiteit wordt aangeboden. Ook drinken de 

peuters en eten ze een stuk fruit (meegegeven door de ouders); 

➢ Daarna is er ruimte voor een creatieve activiteit en één op één begeleiding (tutoring); 

➢ Van 11:30 tot 12:30 wordt er gegeten met de peuters (eten meegegeven door de ouders); 

➢ Daarna is er vrij spel of een rustmoment, afhankelijk van de behoefte van de peuter; 

➢ Er is een bewegingsmoment, dit kan zowel binnen als buiten op het plein plaatsvinden; 

➢ Er is ruimte voor een activiteit uit het thema waar die weken mee gewerkt wordt en voor 

extra tutoring: 

➢ De dag wordt afgesloten met een afsluitende kring, waarna de ouders de kinderen om 14:00 

weer kunnen ophalen. 

 

In het belang van peuters met en zonder VE indicatie en het kunnen bieden van 16 uur VE aan 

peuters die dat steuntje in de rug hard kunnen gebruiken, verzoek ik het College van B&W, niet te 

handhaven en te gedogen dat er tijdelijk meer peuters op de dinsdagen en donderdagen komen tot 

een maximum van 21 peuters tot uiterlijk 31 januari 2021. Tot een nadere toelichting ben ik graag 

bereid.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hester Plomp 

Directeur Bestuurder Stichting Scala.   

20 juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


