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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. 

 

 
Beschouwing 
  

Op 27 juni 2016 is BSO De Toorts in opdracht van de gemeente Montferland 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 
 

Feiten over de Buitenschoolse Opvang 
Buitenschoolse Opvang (BSO) IKC De Toorts maakt onderdeel uit integraal kindcentrum (IKC) de 

Toorts in Didam  
BSO de Toorts 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 een peuter 
en een BSO groep. De BSO is gestart medio 2015 en is gevestigd in een school. 

  
  
Inspectiegeschiedenis. 
  Op 11-6-2015 heeft er een voor onderzoek registratie plaats gevonden. 
  Op 3-12-2015 heeft er een onderzoek na registratie plaats gevonden. 
 
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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties 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 het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
  
Pedagogisch beleid 
 
Zonnekinderen heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Daarnaast 

is voor BSO De Toorts een pedagogisch locatieplan opgesteld waarin o.a. aandacht wordt besteed 
aan: 

  
 de groepssamenstelling 
 de dagindeling 
 het wenbeleid 

  
Het pedagogisch beleidsplan en het locatieplan voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
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. 

  
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. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskracht kent ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv. karakter en hobby's). 

Er is voldoende spelmateriaal. Er zijn rustige en actieve hoeken in de ruimte, die elkaar niet 
belemmeren. De kinderen zijn vrolijk en enthousiast. 
Er worden gesprekjes gevoerd over het afgelopen weekend en het jongste kind kan ook haar 

verhaal doen over haar bezoek aan het land van Jan Klaassen. 
De beroepskracht heeft verbaal en non-verbaal contact. De kinderen worden positief en 
geïnteresseerd benaderd. 
De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. 
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Persoonlijke competentie 
 De beroepskracht ondersteunt kinderen met het oplossen van problemen op een fietsje. Zij 

geeft aan dat het kind het eerst zelf moet proberen en niet meteen moet gaan schreeuwen. Zij 
zegt dan: "als het dan toch niet lukt, kan je me erbij roepen". 

 De beroepskracht speelt samen met een kind en zij bouwen samen een auto. Zij spreken 

elkaar over hun bouwen, daarbij de andere kinderen niet uit het oog verliezend. 
 De beroepskracht wijst op eerder gemaakte afspraken en herinnert de kinderen hier aan op 

een vriendelijke en duidelijke wijze, met name in de situatie over rennen in het gebouw en hoe 
er trapgelopen moet worden. 

  
Sociale competentie  
De beroepskracht betrekt de kinderen bij het spel. De beroepskracht moedigt interactie tussen de 

kinderen aan. Zij helpt de kinderen om contact te maken met elkaar. 
De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer door zorg te dragen voor de inrichting en 

aankleding van de ruimte en activiteiten. Zij is behulpzaam en heeft aandacht en zorg voor alle 
kinderen. 
  
Normen en waarden 

De beroepskracht geeft kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met 
andere kinderen; ze is vriendelijk, luistert, leeft mee, troost en helpt. De beroepskracht is zich 
bewust van haar professionele voorbeeldrol. 
 Tijdens het rondje fruit en drinken moeten kinderen op elkaar wachten totdat iedereen wat 

heeft. 
 Speelgoed doen we niet in de mond, dat is vies als straks andere kinderen er ook mee gaan 

spelen. 

 
Conclusie: 
 In de pedagogische praktijk zijn de 4 basisdoelen gewaarborgd. 

 Er wordt tijdens de observatie niet gewerkt volgens het pedagogisch werkplan. 
  
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)  
   

 

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 

  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein Personeel en groepen. 
  
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in 
groepen dient om te gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en 
beoordeeld. 

  
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Van de aanwezige beroepskracht is de verklaring omtrent gedrag (VOG) beoordeeld en deze 
voldoet aan de eisen. De toezichthouder heeft de VOG ingezien op locatie. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskwalificatie voldoet aan de eisen. De toezichthouder heeft de diploma's op locatie 
ingezien. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in één stamgroep waarin maximaal 10 kinderen worden opgevangen. De 

kinderen maken gebruik van één vaste stamgroep. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie op 27 juni 2016 is de situatie als volgt. 
  

stamgroep aantal aanwezige 
kinderen 

aantal ingezette 
beroepskrachten 

aantal benodigde 
beroepskrachten 

 Groen  5-3  1  1 

  
 
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 

 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 21 en 23 april 

2015. Een plan van aanpak is daarbij ook opgesteld. 
 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn besproken 

met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen. 
  
Tijdens de inspectie op 27 juni 2016 is er ook een kind van de peutergroep aanwezig. In de Risico 

inventarisatie veiligheid is de aanwezigheid van kinderen onder de 4 jaar niet meegenomen. De 
aanwezigheid van laaghangende koordjes en onbeschermde verwarmingsbuizen zijn hier 
voorbeelden van. 
  

Uit de observatie in de praktijk is geconstateerd dat de beroepskracht bij het verlaten van de vide, 
bij het naar beneden gaan, het traphekje vergeet te sluiten. Dit is een aandachtspunt met name 
als peuters aanwezig zijn. 
  
In de risico-inventarisatie zijn de risico's niet beschreven wanneer er peuters aanwezig zijn. 
  
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. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen 
  Observaties 

  Risico-inventarisatie veiligheid 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
  Veiligheidsverslag 
  Gezondheidsverslag 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
 

Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "ruimte en inrichting". 
  
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor een 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. 

  
 
Binnenruimte 

 
Er is voldoende passend ingerichte binnenruimte aanwezig. Er zijn verschillende speel- en 
activiteitenhoeken. Er is ook de mogelijkheid gebruik te maken van de activiteitenruimte. 
 

 
Buitenspeelruimte 
 
Er is per kind voldoende, passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenruimte is 
voor kinderen toegankelijk. Zij bereiken deze ruimte via de hal van de school. Daarnaast is aan de 
buitenspeelruimte de ontdektuin gelegen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Observaties 
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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 samengesteld uit de ouders van de BSO en KDV van deze locatie. 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 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



10 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-06-2016 
IKC de Toorts (BSO) te Didam 

 
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 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Reglement oudercommissie 
  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 

  Klachtenregeling oudercommissie 
  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 1 en 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 basisgroep. 
(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 basisgroep 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 basisgroep 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) 

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) 
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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) 

 

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 van B&W 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) 

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 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 

ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag 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 6 lid 8 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 6 lid 9 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) 
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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) 

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) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
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 8 lid 2 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 2 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 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 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 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) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 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) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon 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 een bij de houder werkzame persoon 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) 

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 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 (BSO) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 : 27-06-2016 
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. 

 
 
 

 


