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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 
Op 22 april 2015 is bij de gemeente Montferland een verzoek tot registratie binnengekomen 

van Zonnekinderen voor een nieuwe locatie van een kinderdagverblijf waarin een peutergroep 
wordt gehuisvest. 
 
Tijdens dit inspectieonderzoek zijn alle voorwaarden die op dit kindcentrum van toepassing zijn en 
vóór aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht 

 
 

Beschouwing 
  
Kinderopvangorganisatie Zonnekinderen wil na de zomervakantie (in de week van 31 augustus) 
van start gaan met een peutergroep van maximaal 16 kinderen in basisschool De Toorts in Didam. 
De naam van de locatie wordt dan gewijzigd in Integraal Kindercentrum (IKC) de Toorts. 
  

Op basis van documentenonderzoek, een bezoek aan de locatie en het interview met 
de medewerker kwaliteitszorg wordt geconcludeerd dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er 
sprake is van verantwoorde kinderopvang conform wet- en regelgeving. In dit rapport worden de 
getoetste voorwaarden nader toegelicht. 
  

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 

betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 
afgeeft 
  
Naar aanleiding van het onderzoek wordt verwacht dat de exploitatie redelijkerwijs kan 
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 
  
Binnen 3 maanden na registratie zal de GGD door middel van een inspectie onderzoeken of het 

kindercentrum voldoet aan alle kwaliteitseisen. 
 

 

Advies aan College van B&W 
 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 

 
Nb= op de aanvraag staat vermeld dat er 40 kindplaatsen zijn bij de peuteropvang, de houder 
geeft aan dat dit er 16 moeten zijn. Het verzoek aan de gemeente is om het kindaantal te wijzigen 
in het LRKP. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij 
kindercentra. Onder de Wko gelden normen voor het starten van een kindcentrum. In dit domein 
wordt beoordeeld of er gedurende de opvang verzorging en opvoeding wordt geboden aan kinderen 
in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die 

kinderen begint. 
  

Tevens wordt beoordeeld of er geen sprake is van handhaving in het kader van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen op (eventuele) andere vestigingen van de 
houder. 
  
  

Kinderopvang in de zin van de wet 
 
IKC de Toorts in Didam zal kinderopvang in de zin van de wet aanbieden: 
  
 De opvang vindt bedrijfsmatig plaats; 
 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan 

de ontwikkeling van kinderen; 

 De opvang is gericht op kinderen van 2 tot 4 jaar. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met stafmedewerker kwaliteitszorg) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met de stafmedewerker kwaliteitszorg) 

 Aanvraagformulier inclusief bijlagen 
 LRKP 
 GIR Handhaven  
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Pedagogisch klimaat 

 
 

Om een helder beeld te krijgen van beleid en visie is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Houder heeft een pedagogisch beleidsplan, waarin de kenmerkende visie op de omgang met 
kinderen is beschreven volgens "Zonnekinderen". 
  

Tijdens het onderzoek na registratie wordt in de praktijk getoetst of de houder zorgdraagt voor de 
uitvoering van het omschreven beleid. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met stafmedewerker kwaliteitszorg) 
  Pedagogisch werkplan (Praktijkplan IKC De Toorts KDV versie augustus 2015) 
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Personeel en groepen 

 
 

Dit domein 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. 
  
Het beleid m.b.t. groepen wordt t.z.t. in de praktijk beoordeeld. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De verklaring omtrent het gedrag van de betrokken rechtspersoon voldoet. Op 3 april 2015 is een 
VOG rechtspersonen afgegeven voor de bestuurder en de enige aandeelhouder. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met stafmedewerker kwaliteitszorg) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid, middels een risico-inventarisatie. 
  
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Houder maakt gebruik van de risicomonitor en heeft zowel de veiligheids- als gezondheidsrisico's in 

kaart gebracht. Uit de digitale rapportage gezondheids- en veiligheidsmanagement blijkt dat de 
inventarisatie in april 2015 is voltooid. 
 
Aandachtspunten die zijn besproken met de stafmedewerker kwaliteitszorg zijn o.a.: 

 
 De aanwezigheid van een heet water kraan en niet afgeschermde waterleidingen in de 

groepsruimte 
 De buitenruimte is onoverzichtelijk, er bevinden zich speeltoestellen en natuurlijke 

verhogingen en diverse planten. Tijdens de inspectie blijkt dat de natuurlijke buitenruimte 
tijdens de vakantie zal worden aangepast. Zo wordt er o.a. een podium geplaatst. 

 Het is nog onduidelijk van welke toiletten die de peuters gebruik gaan maken. 

 
De stafmedewerker kwaliteitszorg heeft toegezegd dat zij bovenstaande voorbeelden haar 
aandacht hebben en dat ze deze zal opnemen in de risico-inventarisatie die vóór start van de 

peuteropvang zal worden aangepast. 
 
Bovenstaande beschrijvingen betreffen slechts voorbeelden. De houder is ervoor verantwoordelijk 

dat álle mogelijke risico's beschreven worden en dat de preventieve maatregelen worden 
vastgelegd in het plan van aanpak. 
  
Tijdens het onderzoek na registratie wordt beoordeeld of de houder zorgdraagt voor de uitvoering 
van het beleid in de praktijk. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met stafmedewerker kwaliteitszorg) 
  Actieplan veiligheid 
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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 

 
De peuteropvang gaat gebruik maken van de volgende ruimtes: 
 
 Peuterruimte 51m² 

 Activiteitenruimte 29,5 m² 
 Speellokaal 85m² 
 
Er is voldoende binnenspeelruimte voor de 16 kindplaatsen die zijn aangevraagd. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke buitenruimte. Deze ruimte bevat voldoende m² voor 
het aantal kindplaatsen dat is aangevraagd. 

 
De inrichting van de buitenruimte verdient de aandacht. De stafmedewerker kwaliteitszorg erkent 
dat deze momenteel niet passend ingericht is voor peuters. Hiervoor gaat zij in overleg met de 

basisschool. Mocht de ruimte niet passend ingericht zijn bij aanvang dan zal de peuteropvang 
gebruik gaan maken van een deel van het schoolplein. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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) 
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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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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) 

 

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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers 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 Besluit registers 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC de Toorts 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Zonnekinderen 

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

Website : www.zonnekinderen.nl 
KvK nummer : 09127903 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 

Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Baks 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Montferland 
Adres : Postbus 47 
Postcode en plaats : 6940 BA DIDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-06-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 25-06-2015 

Zienswijze houder : 26-06-2015 
Vaststelling inspectierapport : 26-06-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 29-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 02-07-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 11 juni 2015 heeft een eerste inspectiebezoek plaatsgevonden ten behoeve van de 
peutergroep en buitenschoolse opvang welke onderdeel gaan uitmaken van IKC De Toorts in 
Didam. Het bezoek is op prettige wijze verlopen en wij stemmen in met de inspectierapporten. 

 
 
Al onze inspanningen zijn er op gericht om vanaf start exploitatie (31 augustus 2015) een passend 
ingerichte accommodatie te hebben die voldoet aan wet- en regelgeving. De (natuurlijke) 
buitenruimte heeft daarbij onze aandacht. Bij de start van exploitatie worden de risico’s op het 
gebied van veiligheid en gezondheid opnieuw beoordeeld. Daar waar ervaringen met het gebruik 

van de ruimtes er aanleiding toe geven zullen wij aanpassingen doen. 

 
 
 

 


