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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er 

intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. 
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op de zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Kinderdagverblijf het Beertje is gehuisvest in een voormalig dubbel woonhuis in Heesch. 
Het kinderdagverblijf beschikt over een verticale groep met 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.  

  
Inspectiegeschiedenis 
2015 
Jaarlijks onderzoek op beperkte voorwaarden in verband met risico-gestuurd toezicht. Hieruit is 
een overtreding gekomen met daarbij een aantal aandachtspunten. De gemeente Bernheze heeft 
hierop een waarschuwing gegeven door middel van brief dd. 30-11-2015. 

Op 02-02-2016 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden, hieruit blijkt dat de overtredingen 
opgelost zijn. 
  
2014 

Jaarlijks onderzoek op beperkte voorwaarden; geen overtredingen. 
  
2016 

Er is 1 overtreding geconstateerd. 
Deze heeft betrekking op het domein personeel en groepen (opvang in groepen) 
Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan. Op 20-09-2016 heeft een nader onderzoek 
plaatsgevonden, hieruit blijkt dat de overtredingen opgelost zijn. 
  
Inspectie 5 mei 2017 
Van één stagiaire is opgemerkt dat haar VOG ouder is dan twee jaar. 

 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden 
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel 
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot 
stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 

beroepskrachten. 

Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
  
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogisch werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is. 
In het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf worden de volgende onderdelen 
beschreven: 
  
  

• De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen. 
• De wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 
voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
• De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 

• Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 

• In duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen 
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is. 
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen 

• In duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van 
kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
• De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
• De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die 
hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 

• De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
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Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch werkplan. 
Deze wordt periodiek in de werkoverleggen besproken en zonodig aangepast. 

  
De beroepskrachten hebben een scholing gevolgd in het kader van het VVE programma Uk en Puk. 
Het VVE programma Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0-4 
jaar. 
  
Het vierogenprincipe wordt overeenkomstig hetgeen beschreven is in het pedagogisch werkplan 
uitgevoerd. 

  
Observatie praktijk 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument 
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014). 
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 
geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden voorbeeld(en) toegelicht per basisdoel. 

   
De inspectie vond plaats tijdens het vrij binnen spelen, verfactiviteit en tafelmoment. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Individuele aandacht 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze 

aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen 
en emoties graag met de beroepskrachten. 
De beroepskracht zit met de kinderen aan tafel. De kinderen zijn aan het verven en de 

beroepskracht kijkt mee, voert gesprekjes met de kinderen en vult de schoteltjes met verf. "Wat 
kunnen jullie mooi schilderen. Welke kleur vinden jullie het mooist?" De kinderen reageren op de 
beroepskracht en noemen allerlei kleuren op. De kinderen delen hun ervaringen met elkaar en de 
beroepskracht en vertellen onder andere dat ze thuis ook verven met mama of papa. 

  
Vertrouwde gezichten-medewerkers 
Er is sprake van max. 3 vaste beroepskrachten die de groep begeleiden.  
Op het kinderdagverblijf is er sprake van vaste beroepskrachten en zijn daarmee vaste 
en vertrouwde gezichten voor de kinderen. Het is zichtbaar dat de beroepskrachten de kinderen 
goed kennen en andersom. 

  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Initiatief 

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. 
De kinderen mogen tijdens het vrij spelen zelf bepalen wat ze willen doen maar krijgen ook 

gelegenheid om mee te doen met een aangeboden activiteit. "Lieve kinderen, zullen we de bakken 
met duplo pakken, dan gaan we met z’n allen een boerderij bouwen?". De kinderen reageren daar 
enthousiast op en doen mee. De beroepskracht legt de bakken met duplo voor ze neer en helpt 
hen met het bouwen en verwoordt wat ze aan het maken zijn; "een boerderij, een tuintje..". 
  
Spelbetrokkenheid 
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 

van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend en 
oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. 
Er is voor de kinderen voldoende aanbod aan speelgoed en activiteiten. De beroepskrachten 

wisselen na een bepaalde tijd van activiteiten, zodat de kinderen niet te lang bezig blijven met 
hetzelfde en verveeld raken. De kinderen krijgen complimenten van de beroepskrachten op hun 
verftekeningen en wat zij bouwen met duplo. De kinderen laten horen dat ze trots zijn op hun 

werkjes. 
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De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie 
Deel van een geheel 
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 
Een kind begint plotseling te huilen en trekt van iedereen de aandacht. De beroepskracht neemt 

het kind op schoot. "Waarom huil je lieverd? Ik zie dat je verdrietig bent". Het kind knikt en blijft 
snikken. De beroepskracht drukt het kind tegen zich aan en wrijft over zijn rugje. "Zullen we een 
boekje voorlezen en daarna brood eten?" Het kind knikt en de beroepskracht pakt vervolgens zijn 
hand. "Kom maar mee dan gaan we met alle kinderen in het huisje zitten en een boekje voorlezen. 
Alle kinderen zitten knus bij elkaar in het huisje op een matras en de beroepskracht zorgt 
voor interactie met de kinderen. De kinderen reageren op de beroepskracht en vertellen wat zij op 
de voorkant van het boek zien. 

  
Participatie 

De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
De beroepskrachten en kinderen ruimen gezamenlijk divers speelgoed en duplo op en bergen het 

op waar het hoort te staan. Het speelgoed ligt op ooghoogte van de kinderen. 
  
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
Verbondenheid met anderen 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen. 
Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. 

Er is ruimte en begrip voor kinderen die ‘anders-zijn’ of er ‘anders uitzien’.  
Tijdens het eetmoment zitten alle kinderen aan tafel. De jongste kinderen zitten op een kinderstoel 
en de peuters op een langwerpige bank om de grote tafel heen. "Hebben jullie honger, dan gaan 

we een boterhammetje snoepen" zegt de beroepskracht. Alle kinderen zingen 
gezamenlijk 'smakelijk eten'. 
De kinderen wachten geduldig op hun beurt en mogen een boterham met beleg uitkiezen. Een kind 
eet en praat tegelijk. "Ik versta je niet, eerst even je mond leeg eten". zegt de beroepskracht. Het 

kind herhaald wat hij gezegd heeft: "Ik kan wel vier boterhammen op". De andere 
kinderen reageren met "ik ook!". "Goed zo!" lacht de beroepskracht. De kinderen eten goed door 
en voeren gesprekjes met elkaar en de beroepskrachten tijdens het eten. De beroepskrachten eten 
mee en geven het goede voorbeeld. 
  
Voorbeeldfunctie 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer, zijn betrokken met de kinderen, 
spreken op een vriendelijke toon, communiceren kort en bondig en de regels/ afspraken zijn voor 
iedereen bekend en gelden voor iedereen. Als er iets gebeurt, dan is er aanleiding voor een 
gesprek met individuele kinderen of in een groep. De kinderen uiten zich gemakkelijk in 

verschillende emoties en kunnen zichzelf of in een groepje goed vermaken. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 

 Website 
 Pedagogisch werkplan (versie 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten als stagiaires gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en/of bezettingslijsten. 
  
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet niet volledig aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot 

personeel en stamgroepen. 
  
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle op deze locatie werkzame beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent 

het gedrag. 
  
Van één stagiaire is opgemerkt dat haar VOG ouder is dan twee jaar. De locatieverantwoordelijke 
heeft aangegeven dat de stagiaire niet bij het kinderdagverblijf zal werken tot zij haar nieuwe VOG 
overlegd heeft. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle op deze locatie werkzame beroepskrachten zijn in het bezit van een passende 
beroepskwalificatie. 
 

 
Opvang in groepen 
 

Op kinderopvang Het Beertje Heesch is er één verticale stamgroep. Per dag worden er bij Het 
Beertje Heesch maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarvan 
maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. Afhankelijk van het aantal kinderen, werken bij Het Beertje 

dagelijks twee tot vier vaste pedagogisch medewerkers per dag. 
 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Er is een steekproef uitgevoerd op de dag van de inspectie en de laatste drie weken van de 

bezettingslijsten en het personeelsrooster zijn bekeken. Hieruit is gebleken dat er voldaan wordt 
aan de beroepskracht-kindratio. 
 

  

maandag 17 april (drie kinderen ochtendopvang)  't Beertje 

0 jaar  3 kinderen  

1 jaar   2 kinderen 

2 jaar  4 kinderen 

3 jaar  4 kinderen 

aanwezige beroepskrachten  3 

benodigde beroepskrachten  2 ochtend en 2 middag 
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dinsdag 18 april   't Beertje 

0 jaar  1 kinderen  

1 jaar   3 kinderen 

2 jaar  4 kinderen 

3 jaar  7 kinderen 

aanwezige beroepskrachten  3 

benodigde beroepskrachten  3 

  
  
Aandachtspunt: 
De roosters kunnen overzichtelijker en dit is besproken met de houder. Op de roosters zijn 

bepaalde feestdagen ingevuld als zijnde bezetting, maar er was geen opvang geboden op 27 april.  
  
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 16 tot met week 19) 
 Personeelsrooster (week 16 tot met week 19) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om hiervan 
kennis te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit onderdeel gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is 

gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode 
kindermishandeling en de mogelijkheid om hiervan kennis te kunnen nemen. 
  

Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 
  
Conclusie: 
Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid. 
   
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd in januari 2017. Er is gebruik 
gemaakt van de methode van Consument en Veiligheid. 

 
De risico-inventarisaties zijn actueel. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor 
kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 

Op basis van de inventarisatie zijn acties uitgezet en uitgevoerd. Tevens zijn risico's gevat in 
huisregels en protocollen. Er is geen specifiek plan van aanpak aanwezig; de acties zijn met 
termijn waarop acties uitgevoerd dienen te worden en met daarbij de verantwoordelijke, direct 

opgenomen in de inventarisatie. 
 
Er zijn geen traphekjes aangebracht boven aan de trap. Een kind kan hierdoor van de trap vallen. 
Uit een gesprek met de houder en een beroepskracht is gebleken dat kinderen altijd onder toezicht 
de trap afgaan en dat zij niet van de slaapkamers kunnen omdat er een dranger op de deur zit. In 
praktijk is gebleken dat de kinderen vanuit de slaapkamers naar beneden worden begeleid of 
gedragen door een beroepskracht. Het risico dat een kind valt is klein. De kinderen 

kunnen zelfstandig niet de deuren openen en naar beneden gaan. 
  
Tijdens de inspectie zijn de huisregels en protocollen inzichtelijk op locatie. 

 
Er vindt jaarlijks een brandoefening plaats.  
De ongevallenregistratie wordt bijgehouden. Er hebben geen ongelukken plaatsgevonden. 
 

Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Kinderdagverblijf 't Beertje maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling welke is 
uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode is vertaald naar de eigen 
organisatie en voorzien van een sociale kaart. 

  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van de meldcode kindermishandeling. De 
beroepskrachten weten hoe te handelen en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid. De 

meldcode is recentelijk besproken tijdens een teamoverleg. 
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Vierogenprincipe 
 
De houder heeft een algemeen beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding, bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  

Verder zijn de volgende voorzieningen getroffen en afspraken gemaakt: 
Het Beertje Heesch heeft een groepsruimte en een verschoningsruimte. Vanuit de groep en de 
keuken kijkt men deze ruimte in. Daarnaast is Het Beertje Heesch door het aanwezig zijn van veel 
ramen een zeer transparante en open locatie. Op het moment dat een kind op een slaapkamer 
naar bed wordt gebracht en in bed ligt gebruiken ze op de babykamer een camera, op de andere 
kamers wordt een babyfoon gebruikt die op de groep door de andere beroepskracht te zien en 
hoorbaar is. 

Er is altijd een tweede volwassene op locatie indien er één beroepskracht op de groep staat. Dit 
hoeft niet een tweede beroepskracht te zijn. Het kan ook een boventallige (BOL) stagiaire zijn, of 

de huishoudelijk medewerkster, of een directielid. 
  
Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat de houder de ruimten en momenten die een 
hoog risico vormen voldoende in beeld heeft gebracht. 

  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskracht) 

 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (2017) 

 Ongevallenregistratie 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch werkplan (versie 2017) 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert over het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
Conclusie:  
Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot ouderrecht. 
  
 

Informatie 
 
Beleid 

De houder informeert ouders over het uit te voeren beleid, onder andere middels de website en 
beleidsplan dat op te vragen is bij de houder. 
  
Inspectierapport 

Het meest recente inspectierapport is terug te vinden op de website van de houder. 
  
Klachtenregeling en geschillencommissie 
De interne en externe klachtenregeling wordt op de eigen website uitgelegd. Hier is ook een intern 
klachtenformulier van te downloaden. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het klachtenloket en 
de geschillencommissie. 
 

 
Oudercommissie 
 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld voor deze locatie. De oudercommissie bestaat uit 
twee leden. 
  

De voorzitter van de oudercommissie geeft aan dat zij tevreden is over de kwaliteit en de inzet van 
het personeel, de pedagogische praktijk, de veiligheid en gezondheid in het kindercentrum en het 
pedagogisch beleid. De oudercommissie is op de hoogte van de aansluiting bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en van haar adviesrecht. 
  
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een houder of kind; - 

de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
  
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
  
De houder is aangesloten bij de geschillencommissie. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (telefonische interview) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
 Klachtenregeling oudercommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 

kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(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 a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(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 d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(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 g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(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 e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(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 f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV 't Beertje 

Website : http://www.kdvhetbeertje.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Johanna Maria Gertruda van der Stappen-van 

Dieten 

Website : www.kdvhetbeertje.nl 
KvK nummer : 16081194 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  Hanane Chibani 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bernheze 
Adres : Postbus 19 
Postcode en plaats : 5384ZG HEESCH 

 
Planning 
Datum inspectie : 05-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 10-05-2017 
Zienswijze houder : nvt 
Vaststelling inspectierapport : 01-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-06-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


