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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. 
 
Op 14 juni 2016 is (KDV) de Toorts van Zonnekinderen in opdracht van de gemeente bezocht voor 

een jaarlijks onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
 
 Pedagogische praktijk 

 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 
 Groepsgrootte 

 Beroepskracht-kind-ratio 
 Veiligheid en gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Accommodatie en inrichting 
 Ouderrecht 

 

 
Beschouwing 
  

Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf (KDV) IKC De Toorts maakt onderdeel uit integraal kindcentrum (IKC) de Toorts 

in Didam. Het kinderdagverblijf is een locatie van kinderopvang-organisatie Zonnekinderen. Die 
organisatie heeft meerdere kindercentra in de regio. Locatie de Toorts is een van de kleinere 
locaties met 1 peuter groep. Het kinderdagverblijf is gestart medio 2015 en is gevestigd in een 
school. 

  
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juni 2016. 
  
Inspectiegeschiedenis. 
 Op 11-6-2015 heeft er een voor onderzoek registratie plaats gevonden. 
 Op 2-11-2015 heeft er een onderzoek na registratie plaats gevonden. 
 Op 11-2-2016 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden. Tijdens dit onderzoek is 

alleen het domein pedagogisch klimaat onderdeel voorschoolse educatie beoordeeld. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit het huidig onderzoek blijkt dat de locatie niet voldoet aan de getoetste voorwaarden. Op de 
onderdelen Pedagogisch klimaat, Veiligheid & gezondheid en Ouderrecht zijn tekortkomingen 
geconstateerd. Tijdens het gesprek op 30 juni 2016 met de locatieverantwoordelijke en de 
stafmedewerker zijn deze besproken. Zij hebben inmiddels de nodige initiatieven ondernomen om 

de genoemde zaken op te pakken. 
  
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 
  

 
Advies aan College van B&W 
 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Op de onderdelen Pedagogisch klimaat, Veiligheid & gezondheid en Ouderrecht zijn tekortkomingen 

vastgesteld. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid: 

 ontwikkeling van persoonlijke competentie: 
 ontwikkeling van sociale competentie: 

 overdracht van normen en waarden.  
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het  
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 

 
Hieronder worden de bijbehorende voorwaarden toegelicht en beoordeeld. 
Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van vroeg- en voorschoolse educatie is 
gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie. Dit onderdeel komt als laatste aan bod binnen dit domein. 
  
  

Pedagogisch beleid 
 

Zonnekinderen heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Daarnaast 
is voor KDV De Toorts een pedagogisch locatieplan opgesteld waarin o.a. aandacht wordt besteed 
aan: 
  

 de groepssamenstelling 
 de dagindeling 
 het 4- ogenprincipe 
 het wenbeleid 
  
Het pedagogisch beleidsplan en het locatieplan voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 

Bij de uitvoering van het pedagogisch beleid wordt afgeweken tijdens de observatie op 14 juni 
2016. 
 Op 14 juni waren er twee kinderen aanwezig en een beroepskracht. Terwijl de beroepskracht 

bezig was kwam de beroepskracht van de BSO op de peutergroep. Zij ging de peuter een 

droge luier om doen, waarbij een gedeelte van de BSO kinderen op de peutergroep kwam.  
 Op 15 juni waren er acht kinderen aanwezig, een beroepskracht en een stagiaire. Bij 

binnenkomst van de toezichthouder op dinsdagochtend zitten de kinderen aan tafel. Op deze 
ochtend werd er een verjaardag en afscheid gevierd van één van de kinderen. De moeder 
kwam in de loop van de ochtend op bezoek. Later op de ochtend kwamen er twee kinderen 
van een ander dagverblijf met een beroepskracht op bezoek i.v.m. de verjaardag en afscheid. 

 Op 27 juni 2016 heeft de inspectie van de BSO plaatsgevonden. De BSO kinderen werden 
samen met de peutergroep opgevangen in de activiteitenruimte.  De kinderen gaan vanuit 
deze ruimte naar de BSO op de vide. In de activiteitenruimte werd gewacht totdat 2 kinderen 

gehaald werden. In het pedagogisch praktijkplan is dit niet beschreven. 
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De inhoud van het pedagogisch praktijkplan komt niet overeen met de aangetroffen praktijk. In het 
pedagogisch praktijkplan staat niet omschreven dat de kinderen van de peutergroep op maandag 
naar de BSO vide gaan. In het beleid moet omschreven worden hoe de samenvoeging en 
opvanggroep en daarbij de pedagogische kwaliteit gewaarborgd blijft en hoe de opvang in de 
basisgroepen is vormgegeven. 

  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met de kinderen. 

Aan tafel wordt er gesproken met het jarig kind over wat hij wil krijgen voor zijn verjaardag. Er 
wordt gevraagd naar de baby in mamma's buik bij een ander kind. Er wordt een kindje gevraagd 

om ruimte te maken op de bank en als dat gebeurd wordt er gezegd: "wat lief van je". 
Kinderen worden gevraagd om het fruit door te geven en als dat niet meer gebeurd wordt er 
vriendelijk gevraagd om het fruit even door te geven aan de andere kindjes. 
Geluiden uit een naburig lokaal worden benoemd en uitgelegd. 

Wanneer een kind van de bank valt reageren de beroepskrachten rustig, troostend en bieden 
ondersteuning. 
De beroepskrachten zijn gericht op de kinderen en voelen de kinderen goed aan. 
De benadering naar de kinderen is rustig en sensitief. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg. 

Het programma wordt besproken en er wordt gekeken of ieder kind het begrepen heeft. 
De kinderen maken met muziek instrumenten muziek en zingen liedjes 
Bij het opruimen helpen de beroepskrachten de kinderen en geven aanwijzingen. Dit gebeurt op 

een vriendelijke en vrolijke manier. 
Een kind wat naar het toilet moest, kon zelfstandig gaan en er werd even later gevraagd of hij zijn 
handen had gewassen. Dit alles werd op een vanzelfsprekende en vriendelijke manier besproken. 
Twee kinderen, gaan onder begeleiding naar het toilet. Hierbij wordt de zelfstandigheid op een 

positieve wijze gestimuleerd. 
  
Kinderen ervaren de persoonlijke aandacht. De beroepskrachten benoemen hun handelingen en 
reageren positief op de kinderen. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 

Er zijn gerichte activiteiten en materialen om kinderen samen te laten spelen. 
De kinderen zitten samen aan tafel om daar wat te drinken en te eten. Aan tafel is er aandacht 
voor alle kinderen en worden gesprekjes gevoerd. Er wordt een verjaardag gevierd, hierdoor 

reageren kinderen op elkaar. Er wordt gezamenlijk gezongen. 
Het toiletbezoek van de kinderen wordt gebruikt om de zelfredzaamheid te ontwikkelen. 
Er zijn verschillende speelhoeken in de groepsruimte aanwezig. 
  

Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Beroepskrachten hanteren afspraken.  
Tijdens de observatie verloopt alles harmonieus. 
Tussen de momenten door wordt duidelijk dat regels gehanteerd worden. 
"Op je billen zitten". 
Even wachten met het opeten van de traktatie totdat iedereen heeft". 
  

Conclusie: 
 In de pedagogische praktijk zijn de 4 basisdoelen gewaarborgd. 
 Er wordt tijdens de observatie niet gewerkt volgens het pedagogisch werkplan. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
 
Voorschoolse educatie 
 

IKC de Toorts werkt volgens de VVE (Voor- en Vroeg schoolse Educatie) methode Startblokken. Het 

programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. 
De ontwikkelingsmogelijkheden en interesses verschillen per situatie en voor elk kind, zodat er niet 
gewerkt wordt met een voorgeschreven structuur of gesloten werkplan maar met programma's die 
als “bouwstenen” gezien kunnen worden. 
Er wordt gewerkt in thema's welke aansluiten op de interesses en leefwereld van het kind. 
De kinderen op deze locatie kunnen gebruik maken van voorschoolse educatie, deze wordt 

aangeboden op maandag, dinsdag en woensdag. Aanvullend op de methode "startblokken" maken 
zij gebruik van het observatie- en registratiesysteem "KIJK" om de ontwikkeling van het kind te 
volgen. 
  
Er zijn 3 beroepskrachten die een certificaat VVE of een getuigschrift VVE bezitten. 
De Toorts vangt nu één kind op met een VVE indicatie. Op het moment dat er een kind 

opgevangen word met een VVE indicatie dient de houder zorg te dragen voor de juiste inzet van 
gekwalificeerd personeel. 

  
De houder heeft een opleidingsplan 2016 aan de toezichthouder overlegd. 
 
  
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
  VVE-certificaten 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Van de aanwezige beroepskrachten en stagiaire zijn de verklaringen omtrent gedrag (VOG ) 
beoordeeld  en deze voldoen aan de eisen. 

De toezichthouder heeft de VOG ingezien op de locatie. 
  
  
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificaties voldoen aan de eisen. 
De toezichthouder heeft de diploma's ingezien op de locatie. 
  
 
Opvang in groepen 
 

  
De opvang vindt plaats in één stamgroep waarin maximaal 16 kinderen worden opgevangen. 
De kinderen maken gebruik van één vaste stamgroepruimte. 

  
Tijdens de inspectie is de situatie als volgt op 15 juni 2016. 
  

  

stamgroep aantal kinderen 
aanwezig 

aantal ingezette 
beroepskrachten 

aantal benodigde 
beroepskrachten 

Oranje  8 1 1 

        

        

  
 

Beroepskracht-kindratio 
 

De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. 
De toezichthouder heeft de bezettingslijsten ingezien. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De voertaal is Nederlands. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
Kort samengevat gaat het over de volgende onderwerpen: 
 
 De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een 

risico-inventarisatie. 

 De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op 
het gebied van kindermishandeling en/of seksueel misbruik (met inbegrip van huiselijk 
geweld). 

 De houder dient ervoor zorg te dragen dat er altijd iemand mee kan kijken of luisteren indien 
er sprake is van de situatie dat een beroepskracht alleen op de groep staat (het 
vierogenprincipe). 

De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd voor de start van de 
opvang. De houder maakt gebruik van de Risico-monitor. Een plan van aanpak is gemaakt en een 
werkwijze is vastgesteld door de houder. Het beleid wordt frequent geëvalueerd en waar nodig 

bijgesteld. De laatste evaluatie dateert van 30 november 2015. 
Alle ruimtes die gebruikt worden zijn geïnventariseerd op de BSO ruimte na. In deze ruimte zijn de 
risico's voor de peuters niet vastgelegd. 

Op het moment dat de beroepskracht met het aanwezige kind naar het speelplein gaat, heeft zij als 
eerste gecontroleerd of het hek van het speelplein gesloten is. 
In de risico-inventarisatie staan de brandnetels en andere struiken met stekels in de ontdektuin 

niet omschreven. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Er is een meldcode Kindermishandeling vastgesteld. De beroepskracht is op de hoogte van de 
meldcode en in staat ernaar te handelen. 
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Vierogenprincipe 
 
Het beleid m.b.t. het 4-ogenprincipe is vastgelegd in het pedagogisch werkplan. Uit de observatie 
blijkt dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of 

gehoord kan worden door een andere volwassene. 
  
De conclusie is dat er niet wordt voldaan aan de eisen m.b.t. "Veiligheid en gezondheid". 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen 

  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 

  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
 

De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "ruimte en inrichting". 
  

 
Binnenruimte 
 

Er is ruim voldoende passend ingerichte binnenruimte. Er zijn speelhoeken in de groepsruimte 
gecreëerd waaronder een keukenhoek en een bouwhoek. Er staat een bank waar kinderen even 
rustig een boekje kunnen kijken. Aan de tafel wordt gegeten en gedronken en er kan een spelletje 
worden gespeeld of worden geknutseld. Er is voldoende spelmateriaal en de ruimte is passend 

ingericht. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de activiteitenruimte. 
  
  
Buitenspeelruimte 
 
Er is per aanwezig kind voldoende, passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar. De 
buitenruimte is voor kinderen toegankelijk. Zij bereiken de buitenruimte via de hal van school. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
 

Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet Kinderopvang 
stelt dat de houder moet zorgdragen voor: 
  
 het adequaat informeren van ouders. 
 ouderinspraak middels een oudercommissie 
 een klachtenregeling vanuit de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, waaronder een 

onafhankelijke externe klachtencommissie (of beschikking hebben over een eigen 
onafhankelijke klachtencommissie onder bepaalde voorwaarden) 

  

De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld. 
  
  
Informatie 

 
De houder zet informatie op de website. Hierop is ook het inspectierapport van de GGD in te zien. 
Aan de verplichting om op de website het meest recente inspectierapport van de GGD te plaatsen 
is niet voldaan. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 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)  
   

 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie. 

Er is een oudercommissie. Deze heeft de toezichthouder van informatie voorzien. Onder meer over 
de volgende onderwerpen: 
 

 het pedagogisch beleid 
 de opleidingseisen van de beroepskrachten 
 inzet van beroepskrachten in opleiding 

 in welke stamgroep het kind zit 
 het aantal beroepskrachten op een groep kinderen 
 het beleid m.b.t. de risico inventarisaties Veiligheid en gezondheid 
 de risico inventarisaties Veiligheid en gezondheid 
 het vier-ogen principe 
 de groepsgrootte 
 de klachtenregeling 
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Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft zorggedragen voor een aansluiting bij een geschillencommissie. 
  

 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
De houder heeft een klachtenregeling voor ouders en de oudercommissie. Er is aansluiting met de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Reglement oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 

  Website 
  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: 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 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) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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, 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 de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 

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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

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 een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid 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) 
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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) 

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 welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(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) 
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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) 

 

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) 

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) 
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De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 

adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 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) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 

ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 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 handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 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 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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Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC de Toorts (KDV) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Zonnekinderen 

Adres houder : Postbus 201 
Postcode en plaats : 6900 AE ZEVENAAR 

Website : www.zonnekinderen.nl 
KvK nummer : 09127903 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  De heer J. Huberts 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Montferland 
Adres : Postbus 47 

Postcode en plaats : 6940 BA DIDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 08-08-2016 
Zienswijze houder : 16-08-2016 
Vaststelling inspectierapport : 16-08-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze bij inspectierapport IKC De Toorts (KDV en BSO) - inspectiebezoek juni 2016 
Op 14 en 15 juni 2016 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgehad op de 
peutergroep van IKC De Toorts in Didam. Op 27 juni 2016 is de BSO bezocht. 

De bezoeken zijn op prettige wijze verlopen en ook naderhand is er constructief overleg geweest 
met de toezichthouder. Wij herkennen ons in het beeld dat in de rapportage wordt geschetst. 
Ten aanzien van de tekortkomingen willen wij graag het volgende toelichten: 
  
  
Pedagogisch klimaat – Veiligheidsrisico’s (gebruik BSO vide) 

Wij realiseren ons dat de exacte situatie over het samenvoegen van groepen en het gebruik van 

de ruimtes bij inspectie niet geheel overeenkwam met de geobserveerde praktijk. Wij hebben 
daarom nogmaals kritisch gekeken naar zowel de beschrijvingen in ons pedagogisch beleid en - 
praktijkplan als naar de uitvoering in de praktijk. Deze brengen wij beter met elkaar in 
overeenstemming. 
Het zal hierbij echter gaan om kaders en beschrijving op hoofdlijnen. Het is ondoenlijk om de 
veelvoud aan mogelijke en specifieke situaties te beschrijven. Wij vertrouwen hierin dan ook op de 
professionaliteit van de medewerkers en verwachten dat zij op basis van hun kennis en ervaring 

(zij kennen immers de kinderen, ruimtes en omstandigheden) een juiste afweging maken en hier 
naar handelen. Als organisatie zijn wij er op gericht om de professionaliteit van onze medewerkers 
te ondersteunen en ontwikkelen. 
Wij zijn van mening dat onze beroepskrachten ook in genoemde situaties de pedagogische 
kwaliteit en de emotionele veiligheid van de kinderen voldoende hebben gewaarborgd. Juist 
binnen een integraal kindcentrum, zoals de Toorts, werken de teams (pedagogische medewerkers 

van dagopvang, BSO alsook leerkrachten van de onderbouw) nauw met elkaar samen. Kinderen 
kennen doorgaans de pedagogisch medewerkers die zowel op de dagopvang als ook op de BSO 
worden ingezet. Dit zien wij als een kracht van het integraal kindcentrum en de doorgaande lijn 
binnen één pedagogisch klimaat. 
Naast het primair gebruik van de eigen ruimtes maken wij indien gepast en mogelijk incidenteel 
ook gebruik van elkaars ruimtes. Dit moet uiteraard op een veilige wijze gebeuren. De BSO vide 
zullen wij beoordelen op risico’s voor peuters en opnemen in de RIE van de peutergroep. 

De genoemde punten zijn direct na constatering opgelost (laaghangende koordjes en 
verwarmingsbuizen). Ook de andere aandachtspunten nemen wij op in onze documenten, 
afspraken en bespreken wij met de medewerkers. 
Ouderrecht - Inspectierapporten op de site 
Zowel op de website van Kinderopvang Zonnekinderen als op de website van IKC de Toorts zijn de 
inspectierapporten standaard te vinden voor ouders. Daarnaast is er ook op papier een kopie van 
de rapporten op locatie ter inzage aanwezig in het Handboek Kwaliteit. Helaas is geconstateerd 

dat op de site van de Toorts niet de meest actuele rapporten stonden. Dit is inmiddels 
geactualiseerd. Na definitieve vaststelling van deze rapporten van 2016 zullen deze op alle 
bovengenoemde plekken beschikbaar komen. 
  
Het is onze intentie aan de wettelijke eisen te voldoen en wij zullen lering trekken uit de 
bevindingen van deze inspectie. Wij waarderen het dat de toezichthouder op pagina 3 van de 

rapporten reeds aangeeft dat wij inmiddels de nodige initiatieven hebben genomen om zaken aan 
te pakken. Uiteraard zullen wij dit continueren en toezien op een juiste uitvoering. 

 
 
 

 


