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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek van de gemeente Hengelo naar aanleiding van een 
aanvraag tot uitbreiding kindplaatsen. 

 
Beschouwing 
Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek d.d. 2 juni 2016 om de kindplaatsen bij Peuteropvang 
Buurse uit te breiden van 8 naar 16,  heeft de toezichthouder d.d. 12 juli 2016 een 
gereviseerd pedagogisch beleidsplan ontvangen. 
  
De accommodatie is reeds beoordeeld tijdens het onderzoek na registratie in februari van dit jaar. 
  
Op grond van de bevindingen die bij dit incidentele onderzoek zijn geconstateerd is er geen 
bezwaar tegen uitbreiding naar 16 kindplaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Peuteropvang Buurse te HAAKSBERGEN 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact mevr. Onland) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 12 juli 2016) 
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Peuteropvang Buurse te HAAKSBERGEN 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Er is voldoende binnenspeelruimte beschikbaar. Deze is passend ingericht in overeenstemming met 
het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De kinderen maken gebruik van een deel van het aangrenzende schoolplein. De buitenspeelruimte 
is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
Onderzoek na registratie 02-02-2016. 
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Peuteropvang Buurse te HAAKSBERGEN 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Peuteropvang Buurse te HAAKSBERGEN 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang Buurse 
Website : http://www.peuteropvangbuurse.nl/ 
Aantal kindplaatsen : 8 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Bertine Johanna Ali Onland Lohuis 
KvK nummer : 64261662 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nettie Termijtelen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haaksbergen 
Adres : Postbus 102 
Postcode en plaats : 7480AC HAAKSBERGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 16-08-2016 
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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. 

 
 
 

 


