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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Voorschool de Schoof is een niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal en is onderdeel van Stichting 
Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO Midden-Brabant. De voorschool biedt opvang aan 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
  
De peuterplusgroep heeft de beschikking over een groepsruimte met speeloppervlak van 56 m². 
 
Inspectiegeschiedenis 
26-03-2015: aangekondigd onderzoek voor registratie, op verzoek van de gemeente is dit 
onderzoek voor registratie uitgebreid tot een onderzoek op alle voorwaarden, er werd niet voldaan 
aan domein Personeel en groepen, domein Veiligheid en gezondheid en domein Ouderrecht. 
08-07-2015: aangekondigd onderzoek na registratie, houder voldoet aan wettelijke eisen 
 
Op 26 mei 2016 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek tekortkomingen geconstateerd. 
Op verzoek van de gemeente Geertruidenberg heeft er op 4 oktober 2016 een nader onderzoek 
plaatsgevonden. 
Het onderzoek is gericht op de domeinen "veiligheid en gezondheid" en "ouderrecht". 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er is aan de beoordeelde eisen voldaan. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen het domein veiligheid en gezond is gekeken naar het vierogenprincipe. 
  
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd, dat alle beroepskrachten en 
beroepskrachten in opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een 
andere volwassene. 
Beschrijving van het vierogenprincipe heet de houder beschreven in een addendum van het 
pedagogisch beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid vierogenprincipe 
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Ouderrecht 

 
Binnen het domein ouderrecht is gekeken naar de informatie over het inspectierapport. 
  
 
Informatie 
 
Op de website is een directe link naar het inspectierapport. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Website 
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Inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Vierogenprincipe 

De houder van een peuterspeelzaal organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de 
beroepskracht, de beroepskracht in opleiding of de werkzame vrijwilliger, de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 17 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 2.11 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Schoof 
Website : http://www.pcbschoof.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO 

Midden-Brabant 
Adres houder : Hooilaan 1 
Postcode en plaats : 4816EM BREDA 
KvK nummer : 64058999 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  D. Snoeck 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Geertruidenberg 
Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 4940GA RAAMSDONKSVEER 
 
Planning 
Datum inspectie : 22-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-10-20156 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2016 
 
 

 


