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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

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. 
 
Waarom toezicht? 
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit 
en de veiligheid en gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede 
kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun 
kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 
  
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief 
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun 
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de 
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het 
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot 
een oplossing te komen. 
  
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD vindt 
risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat kan, en 
meer waar dat nodig is. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf De Kindjes is gevestigd in verzorgingstehuis 't Boveneind in Veenendaal. 
  
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd 
met maximaal 14 kindplaatsen per dag en is sinds eind 2015 geopend op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. 
  
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van 1 groepsruimte en een buitenruimte aangrenzend aan de 
groepsruimte. 
  
Onderzoeksgeschiedenis 
Op 2 februari 2016 is tijdens het onderzoek na registratie geconstateerd dat nog aandacht moet 
worden besteed aan de uitwerking van het beleid in verschillende documenten. 
In een nader onderzoek is gebleken dat de documenten volgens de eisen van de wet zijn 
aangepast. 
In april 2017 is het aantal kindplaatsen na een incidenteel onderzoek uitgebreid van 7 naar 14. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 29-8-2017 vindt het jaarlijks onderzoek plaats tijdens eten en drinken aan tafel en vrij spel. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn 
onderzocht. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens en na afloop van het toezichtsbezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud en de 
dagelijkse pedagogische praktijk beoordeeld. Onder de kopjes ‘Pedagogisch beleid’ 
en ‘Pedagogische praktijk’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Bevindingen 
Kinderopvang De Kindjes hanteert een eigen pedagogisch beleidsplan met het locatie-gebonden 
beleid. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het 
onderstaande 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; 

 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep; 
 een beschrijving van de (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroep(en) kunnen 

verrichten; 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen; 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is; 
 hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio; 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 
 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen; 
 de wijze waarop het ‘vierogenprincipe’ is vormgegeven; 
 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 

kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden; 

 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van 
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Inleiding 
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt 
tevens gebruik gemaakt van het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD 
GHOR Nederland, versie dec. 2014). Dit veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande 
pedagogische basisdoelen (ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang en 
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peuterspeelzalen geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 
IJzendoorn e.a. 2004): 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal 
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. 
  
Tijdens de observatie zijn twee competenties, te noemen 'emotionele veiligheid' en 'persoonlijke 
competentie', duidelijk in de praktijk naar voren gekomen. De competenties met de 
observatiecriteria zijn in de tekst cursief gezet. 
  
Bevindingen 
De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdag in de middag, waarbij 4 kinderen aanwezig zijn 
en 2 beroepskrachten. 
  
Emotionele veiligheid 
Observatiecriterium uit het veldinstrument: 'De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen 
accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact 
en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.' 
  
Observatie 
De kinderen die net uit bed komen zitten aan tafel voor een koekje. Een jongen die al eerder heeft 
gegeten komt bij de tafel staat zegt dat hij ook graag een koekje wil. De beroepskracht zegt dat hij 
er toch al een gehad heeft. Ze vraagt of hij een puzzel wil maken en geeft hem een puzzel. Hij 
komt bij de kinderen aan tafel zitten en maakt de puzzel. 
De beroepskracht zet muziek aan. Een van de kinderen gaat dansen. De beroepskracht danst mee. 
Samen lachen ze om de bewegingen die ze maken. 
Een van de kinderen lijkt het bezoek van de toezichthouder spannend te vinden en wil dicht bij de 
beroepskracht blijven. De beroepskracht schrijft nog een laatste zin in een overdrachtschriftje voor 
de ouders en pakt daarna een puzzel voor hem. Hij mag dicht tegen haar aan zitten. 
  
Conclusie 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.  
  
  
Persoonlijke competentie 
Observatiecriterium uit het veldinstrument: 'De beroepskrachten gebruiken de 
verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Het kind ervaart persoonlijke warmte, 
geborgenheid, plezier, humor, aandacht.' 
  
Observatie 
Tijdens de observatie zitten twee kinderen aan tafel, twee andere liggen nog te slapen. Als de 
kinderen wakker zijn wordt een van de kinderen verschoond. Tijdens het verschonen praat de 
beroepskracht tegen hem. Ze vertelt hem wat ze allemaal gaat doen. Het kind reageert op haar 
met geluiden en woorden. 
  
Conclusie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
  
  
Conclusie 
Uit de observaties en de interviews met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg 
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan wordt 
herhaaldelijk besproken met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen. De uitvoering van 
de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (29-8-2017) 
 Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang de Kindjes- beleidsplan 2017) 
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 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. De stabiliteit in een kindercentrum moet worden gerealiseerd vanuit het perspectief van het 
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het 
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke 
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio). 
  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit 
geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk. De houder van een kindercentrum draagt er 
zorg voor dat de houder zelf en de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het 
bezit zijn van een geldige VOG. 
  
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang draagt de houder er zorg 
voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste beroepskwalificatie. 
De kwalificatie-eis staat beschreven in de CAO kinderopvang. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op het in het 
bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. 
Daarnaast zijn de groepen en is de beroepskracht-kindratio gecontroleerd door middel van roosters 
en aanwezigheidslijsten. Onder de kopjes ‘Verklaring omtrent het gedrag’, ‘Passende 
beroepskwalificatie’, ‘Opvang in groepen’ en ‘Beroepskracht-kindratio’ staan de bevindingen van de 
toezichthouder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bevindingen 
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige 
beroepskrachten ingezien. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. 
  
Conclusie 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Bevindingen 
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskwalificaties van de aanwezige beroepskrachten 
ingezien. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. 
  
Conclusie 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bevindingen 
Kinderopvang De Kindjes bestaat uit één stamgroep met maximaal veertien kinderen. 
  
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik 
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten. Hierdoor heeft ieder kind maximaal drie 
vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. 
  
Conclusie 
Ieder kind behoort bij een stamgroep die voldoet aan de gestelde eisen. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Bevindingen 
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
  
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik 
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten. 
  
Conclusie  
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden voldoende beroepskrachten ingezet. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Bevindingen 
Op basis van het pedagogisch beleid en observaties tijdens het toezichtsbezoek komt naar voren 
dat het kindercentrum gebruik maakt van de voorgeschreven voertaal; de Nederlandse taal. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (29-8-2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 33, 34 en 35) 
 Personeelsrooster (week 33, 34 en 35) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn kwaliteitseisen opgenomen 
die betrekking hebben op het veiligheids- en gezondheidsbeleid in een kindercentrum. Onderdeel 
van dit beleid is het inventariseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s teneinde maatregelen te 
treffen om de risico’s tot een acceptabel niveau te verkleinen. 
  
Het doel is de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het 
kindercentrum zoveel mogelijk te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid is 
het werken volgens de meldcode kindermishandeling en het ‘Vierogenprincipe’. Bij het 
‘Vierogenprincipe’ zorgt de houder ervoor dat medewerkers makkelijk met elkaar kunnen 
meekijken en meeluisteren. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek is beoordeeld of de uitvoering van het beleid de risico’s ook 
daadwerkelijk ondervangt. Daarnaast is beoordeeld of de houder overeenkomstig de wettelijke 
meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt, de kennis hiervan bij de 
beroepskrachten bevordert en hoe het beleid van het ‘Vierogenprincipe’ zich uit in de praktijk. 
Onder de kopjes ‘Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’, ‘Meldcode kindermishandeling’ en 
‘Vierogenprincipe’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bevindingen 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd in mei 2017 en deze 
betreft de actuele situatie. 
  
Bij het in kaart brengen van de risico’s is gebruik gemaakt van een eigen model. De 
veiligheidsrisico’s zijn beschreven op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. De gezondheidsrisico's 
zijn beschreven op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. 
  
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheids- en gezondheidsrisico's, evenals de 
samenhang tussen de veiligheids- en gezondheidsrisico's en de maatregelen. 
  
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. 
  
Uit de gesprekken met de beroepskracht komt naar voren dat de maatregelen die voortvloeien uit 
de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn besproken tijdens de teamvergaderingen. 
De beroepskracht kent het veiligheids- en gezondheidsbeleid en brengt het over het algemeen op 
een juiste wijze in praktijk. 
  
Conclusie  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoen aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Inleiding 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang ook het 
vermoeden van zedendelicten verplicht melden. In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid als 
deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik 
jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. 
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Bevindingen 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt 
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. 
Uit de gesprekken met de beroepskracht is gebleken dat het te bewandelen traject in het geval van 
een vermoeden van kindermishandeling bij hen bekend is. 
  
De meldcode wordt in ieder geval jaarlijks besproken op het teamoverleg. Ook de meldplicht is aan 
bod geweest. 
  
Conclusie 
De houder bevordert de kennis ten aanzien van de meldcode volgens de kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Inleiding 
Als onderdeel van het veiligheidsbeleid dient de houder ervoor te zorgen dat alle beroepskrachten 
en beroepskrachten in opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door 
een andere volwassene. Dit houdt in dat te allen tijde een volwassene moet kunnen meekijken of 
meeluisteren. 
  
Bevindingen 
De houder heeft beleid opgesteld waarbij alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding bij 
hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  
In de praktijk zijn de volgende voorzieningen getroffen en beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan: 
 
Het vier ogen principe is er op gericht de veiligheid van uw kind en de pedagogisch medewerkster 
te vergroten. Uit het oogpunt van veiligheid is het niet acceptabel om een groep kinderen op een 
kinderdagverblijf lang alleen te laten zonder toezicht van een andere volwassene. Daarom mag een 
beroepskracht op het kinderdagverblijf niet meer aan het werk zijn zonder dat een andere 
volwassene hem of haar kan horen en/of zien. Dit principe krijgt op veel verschillende manieren 
handen en voeten. Door dat de kinderopvang in een bejaardentehuis gevestigd is zijn er zijn altijd 
meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Zusters, maar ook bewoners die regelmatig eens 
langslopen om bij de kinderen te kijken. 
  
Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de 
pedagogisch medewerker(s) ook ouders aanwezig; Ook de indeling van de locaties speelt een 
belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie. De groep grenst aan de 
activiteitenruimte en zijn verbonden door middel van een schuifdeur. Door de schuifdeur hoor je 
elkaar extra goed. In de deur die grenst aan de gang zit ook een raam. Men loopt en kijkt 
gemakkelijk bij elkaar binnen. 
  
(Bron: Kinderopvang de Kindjes- beleidsplan 2017) 
  
Conclusie 
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. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties (29-8-2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2017) 
 Actieplan veiligheid (mei 2017) 
 Actieplan gezondheid (mei 2017) 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen die betrekking 
hebben op de hoeveelheid vierkante meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per 
aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte 
en ten minste 3 m2 passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. Daarnaast is de 
inrichting van de ruimtes van belang om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de 
basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speelruimte 
en voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Onder de kopjes 
‘Binnenruimte’ en ‘Buitenspeelruimte’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Binnenruimte 
 
Kinderdagverblijf De Kindjes heeft een groepsruimte met een oppervlakte van 65 m2. 
Per kind is (65/14=) 4,6 m² binnenspeelruimte beschikbaar. 
  
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
 
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.  
  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Bevindingen 
Kinderopvang De Kindjes heeft een buitenruimte van 74,5 m2. Bij gebruik door 14 kinderen is 
(74,5/14=) 5,3 m² buitenspeelruimte per kind beschikbaar. 
 
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
De locatie voldoet aan de onderzochte items betreffende de buitenruimte. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (29-8-2017) 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen die betrekking 
hebben op de wijze waarop de houder de ouders en de oudercommissie betrekt bij en informeert 
over het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te worden over de gang van zaken in het 
kindercentrum en over het toezichtsbezoek van de GGD. Daarnaast is de klachtenprocedure van 
het kindercentrum en de aansluiting bij de geschillencommissie gecontroleerd. 
  
Een oudercommissie biedt de ouders de mogelijkheid tot medezeggenschap over de kwaliteit van 
de kinderopvang. Een houder dient zich voldoende in te spannen om een oudercommissie te 
formeren. Er zijn een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen waar de oudercommissie 
adviesrecht over heeft, zoals prijswijziging, pedagogisch beleid en voedingsaangelegenheden. 
Onder de kopjes ‘Informatie’, ‘Oudercommissie’ en ‘Klachten en geschillen’ staan de bevindingen 
van de toezichthouder. 
  
 
Informatie 
 
Bevindingen 
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van onder andere de 
website en nieuwsbrieven. De informatie is actueel. De houder heeft een link geplaatst op de 
website van het kindercentrum naar het meest recente inspectierapport. 
  
De houder brengt de interne klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen door middel van informatie op de website en een nieuwsbrief 
onder de aandacht van ouders. 
  
Conclusie 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van 
informatie aan de ouders. 
 
 
Oudercommissie 
 
Bevindingen 
De houder heeft een reglement oudercommissie opgesteld welke voldoet aan de gestelde eisen. 
Voor deze locatie is een oudercommissie ingesteld, bestaande uit 3 leden. 
  
Op 19-9-2017 heeft de GGD een e-mail gestuurd naar oudercommissie met een vragenlijst. In 
deze vragenlijst staat een aantal vragen over de huidige gang van zaken ten aanzien van: 
  
 de informatievoorziening voor de ouders; 
 de kwaliteit van de opvang; 
 het reglement van de oudercommissie; 
 de voorwaarden ten aanzien van de oudercommissie; 
 of de oudercommissie het afgelopen jaar beroep gedaan op de Geschillencommissie. 
  
De GGD heeft deze vragenlijst op 1-10-2017 retour ontvangen. De oudercommissie heeft in de 
vragenlijst aangeven de kwaliteit van de bovenstaande thema’s als positief te ervaren. 
  
Conclusie  
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen ten aanzien van de oudercommissie. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
Inleiding 
De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze 
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vanaf januari 2016 van kracht zijn. Alleen indien er klachten zijn geweest is de houder verplicht 
over dat jaar een jaarverslag klachten op te stellen. 
  
Bevindingen 
Interne klachtenregeling 
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten die schriftelijk is vastgelegd 
en voldoet aan de beschreven eisen. 
  
De geschillencommissie 
De locatie is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie voor het behandelen van: 
  
 geschillen tussen houder en ouder over: - een gedraging van de houder of bij de houder 

werkzame personen jegens een ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de 
ouder. 

 geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het 
wettelijke adviesrecht. 

  
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten en geschillen’ uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig vanaf januari 2016. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g, lid 2 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g, lid 2 en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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) 

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) 
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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) 

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) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

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) 
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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) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 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) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 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 de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

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

Klachten en geschillen 

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- 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 draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Kindjes 
Website : http://www.kinderopvangdekindjes.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : A.E. Goossen 
KvK nummer : 63798883 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Wijk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Veenendaal 
Adres : Postbus 1100 
Postcode en plaats : 3900BC VEENENDAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 29-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 02-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-10-2017 
 

 

 



 

23 van 23 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-08-2017 

Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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