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Inleiding 
Sinds 1 augustus 2010 is het landelijk beleidskader voor de kwaliteit van peuterspeelzalen van 
kracht. Ter uitwerking van de globale wettelijke kwaliteitseisen heeft de minister van OCW 
bij besluit van 9 juli 2010 de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang aangevuld met 
beleidsregels voor peuterspeelzalen (nu de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen). De Beleidsregels zijn een vertaling van de kwaliteitseisen die de 
brancheorganisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen in een convenant hebben 
uitgewerkt. In dit landelijk beleidskader zijn echter geen eisen gesteld aan de ruimte en 
inrichting van peuterspeelzalen.  
 
In Leiderdorp is reeds een Verordening op de kwaliteit van peuterspeelzalen van kracht 
waarin eisen worden gesteld aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen: de Verordening 
peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007. De regels voor ruimte en inrichting van deze 
Verordening zijn nog van kracht, maar alle overige bepalingen in de Verordening zijn per 1 
augustus 2010 van rechtswege komen te vervallen. De huidige verordening moet daarom 
worden aangepast. 
 
De VNG heeft – ter complementering van de landelijke kwaliteitseisen – een 
modelverordening voor de ruimte- en inrichtingseisen van peuterspeelzalen ontwikkeld. 
De nu voorliggende Verordening is conform VNG modelverordening. 
 
Leiderdorpse Verordening 
De modelverordening van de VNG is voor wat betreft de inhoud overgenomen. Slechts twee 
artikelen zijn anders geformuleerd: 

1. in artikel 1 is de vindplaats toegevoegd (Stb. 2010/ 296, 297)  
2. in artikel 9 zijn lid 1 en lid 2 samengevoegd (de inwerkingtreding en intrekking) 

 
Ten opzichte van de Verordening peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007 is in de voorliggende 
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011 de oppervlakte van 
de buitenspeelruimte gewijzigd (artikel 9, lid 2 respectievelijk artikel 3, b).  
De beschikbare bruto-oppervlakte aan buitenruimte dat voor een kind beschikbaar wijzigt van 
4 m² naar 3 m². Hier is voor gekozen, omdat de beschikbare bruto-oppervlakte 
buitenspeelruimte voor kinderopvangcentra ook 3 m² is (zie artikel 7 buitenspeelterrein van 
de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen).  
De eisen aan de beschikbare buitenspeelruimte voor peuterspeelzalen wordt op deze wijze 
meer in lijn gebracht met de gestelde eisen aan buitenspeelruimte voor kinderopvangcentra.  
 
Op de volgende pagina’s zijn de drie verordening schematisch weergegeven, zodat u goed 
kunt aflezen hoe de verordeningen zich tot elkaar verhouden. Artikelen uit de huidige 
verordening (2007) die u niet terugziet in de modelverordening van de VNG of de 
voorgestelde verordening (2011) zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzaalwerk of in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.  


