
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
KDV Bij ons (KDV) 
Edith Piafstraat 60 
6663MA LENT 

Registratienummer 441140749 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen 
In opdracht van gemeente:  Nijmegen 

Datum inspectie:    17-12-2015 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 19-01-2016 

 



 

2 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-12-2015 
KDV Bij ons te LENT 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 6 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 8 

Accommodatie en inrichting .............................................................................................. 9 

Ouderrecht .................................................................................................................... 10 

Inspectie-items .................................................................................................................. 12 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 19 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 19 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 20 



 

3 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-12-2015 
KDV Bij ons te LENT 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit onderzoek is het tweede jaarlijks onderzoek na registratie van het kindercentrum. Het betreft 
een volledig onderzoek, op alle voorwaarden en alle domeinen. 
  

De oudercommissie heeft middels een ingevulde vragenlijst geen bijzonderheden aangegeven die 
aanleiding waren voor uitbreiding van het onderzoek. 
  
Voor de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum van GGD GHOR Nederland (januari 2015). 

 
Beschouwing 
Voorgeschiedenis 

Kinderdagverblijf Bij ons is gestart in april 2014 in een nieuwbouwwijk in Nijmegen Noord. Het is 

een kleinschalig dagverblijf, bestaande uit twee stamgroepen. 
  
In 2014 is in vervolg op de onderzoeken voor en na registratie, een nader onderzoek uitgevoerd. 
In 2015 heeft op grond van een signaal een incidenteel onderzoek plaatsgevonden gevolgd door 
een nader onderzoek. Bij de nader onderzoeken in 2014 en 2015 is aan de onderzochte eisen van 

de wet voldaan. 
  
Conclusie jaaronderzoek 2015 
Aan de eisen is voldaan met uitzondering van de openbare klachtenverslagen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Gegevens register niet conform de praktijk: houder is aangesloten bij de Geschillencommissie 

per 1-1-2016; in het LRKP (en bij de 'Gegevens voorziening' in dit inspectierapport) is deze 
aansluiting nog niet weergegeven. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

In het actuele pedagogisch beleidsplan van augustus 2015 zijn alle wettelijk vereiste onderwerpen 
beschreven. 
  
Er zijn een aantal aandachtspunten: 
  
Beschrijving maximale omvang stamgroepen 
In het pedagogisch plan (maar ook op de website onder 'welkom' en 'kleinschaligheid') staat dat 

sprake is van twee verticale groepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.  Op 
grond van de beschikbare binnenruimte per aanwezig kind is de maximale groepsgrootte van één 
van de groepen 15 kinderen. Het kinderdagverblijf is daarom geregistreerd voor maximaal 31 
kindplaatsen in plaats van de aangevraagde 32 (zie inspectierapport onderzoek voor registratie 6-
2-2014).  
  
Beschrijving overdracht normen en waarden aan kinderen 

Dit wordt een paar keer zijdelings benoemd, een concrete beschrijving van de wijze waarop dit 
gebeurt in de praktijk (met praktijkvoorbeelden) ontbreekt. Dit is aangegeven in het 
inspectierapport nader onderzoek 11-11-2014. 
  
Signaleren en doorverwijzen bij bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen 
Dit item wordt beschreven in de paragrafen 'Extra aandacht' (pg. 12) en 'Observatie' (pg. 13 en 

14). Er wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem KIJK. 
  
Toerusting en ondersteuning beroepskrachten voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen 

De wijze waarop beroepskrachten ondersteund worden voor deze taak wordt kort benoemd in 
bovenstaande paragrafen en in de paragraaf 'Teamsamenstelling' (pg. 16). 
Er staat dat houder als orthopedagoog ondersteuning kan bieden aan de beroepskrachten. 

Het is niet duidelijk of dit volledig is, of medewerkers ook op andere wijzen ondersteund worden 
zoals door overleg en scholing.  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Inleiding 

Er is geobserveerd op beide groepen en bij het buitenspelen. 
  
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de koppeling van het handelen in de 
praktijk met het vastgestelde pedagogisch beleid en het waarborgen van de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Het handelen van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de vier pedagogische 

basisdoelen uit de Wet kinderopvang wordt beschreven aan de hand van observatie-items uit het 
Veldinstrument. (Deze items staan schuin gedrukt in de tekst.) De beschrijvingen betreffen enkele 

voorbeelden uit de praktijk en zijn geen volledige weergave van de praktijk. 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan  
De beroepskrachten werken in de praktijk volgens de pedagogische uitgangspunten zoals 
beschreven in het beleidsplan. 

  
Waarborgen emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek; zij sluiten passend aan op de situatie of de vraag van het 
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kind. Bijvoorbeeld, de beroepskracht praat even met een kind over het ophalen straks (door ouder) 
en over een gelukspoppetje dat het kind draagt, hoe mooi dat eruit ziet. 

  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. 

Bijvoorbeeld, de beroepskracht zegt over een kind dat net uit bed is gehaald tegen een andere 
beroepskracht: 'Ik denk dat het goed is voor X om hem eerst even op schoot te houden en te 
knuffelen, en dan pas naar buiten te gaan.' 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Er is een dagschema met dagelijkse routine en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. 

Er heerst een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 
gemak voelen. 
  
Er is informatieoverdracht en –uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten 
Ouders kunnen gedurende de dag inloggen op het 'digidagboek' van hun kind, hierin worden 
bijvoorbeeld het eten en drinken en de slaaptijden weergegeven en soms foto's van die dag. 

  

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
In het dagprogramma is ruimte voor spelactiviteiten gericht op de ontwikkeling van kinderen. Er 
wordt gewerkt met het programma Uk & Puk . 

Bijvoorbeeld, de kinderen zingen gezamenlijk met de beroepskracht liedjes aan tafel; de kinderen 
mogen daarbij om beurten een lied uitkiezen aan de hand van tekstplaatjes met afbeeldingen. 
Aan de muur hangen platen met de onderdelen van het dagprogramma (met de afbeeldingen van 
Puk). 
De kinderen gaan tijdens de inspectie (als vast onderdeel van de dag) buitenspelen later in de 
ochtend. 
  

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge relatie 
De kinderen zijn deel van de groep 
Bij het vrij spel laten de beroepskrachten veel initiatief tot samenspel over aan de kinderen. 

Zij ondersteunen kinderen of helpen kinderen waar nodig; maken grapjes, geven complimentjes en 
hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. 

Zij verdelen hierbij hun aandacht met de verzorgende en organisatorische taken, er zijn veel 
baby's en dreumessen op de groepen die op bepaalde tijden gevoed, verschoond, in bed gelegd of 
uit bed gehaald worden.  
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
Er zijn huisregels waar te nemen in de praktijk. Kinderen worden op plezierige toon aangesproken 

op zaken, bijvoorbeeld bij het buitenspelen: 'O, lieve X, wil je op het krijtbord tekenen? (in plaats 
van op de grond)'. 
  
Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (2-12-2015) 

  Vragenlijst oudercommissie (19-11-2015) 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (in beide groepen en bij buitenspelen) 

  Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Bij ons, augustus 2015) 
 Inspectierapport onderzoek voor registratie 6-2-2014; nader onderzoek 11-11-2014 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Beroepskrachten 
De personen in de steekproef beschikken allen over een passende verklaring omtrent het gedrag 
(VOG) die is afgegeven ná 1 maart 2013. 

  
Er zijn vier beroepskrachten in dienst gekomen in de periode september t/m december. Hun VOG’s 
zijn overgelegd vóór aanvang van de werkzaamheden. Deze VOG’s waren op dat moment niet 
ouder dan twee maanden. 
  
Stagiaires 
De VOG van de aanwezige stagiaire is niet ouder dan twee jaar. 

 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten in de steekproef beschikken allen over een passend diploma volgens de cao 
kinderopvang. 
 

 
Opvang in groepen 
 
Er zijn twee stamgroepen van maximaal 15 respectievelijk 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar. Zij maken gebruik van hun eigen stamgroepruimte. 
Kinderen worden alleen in hun eigen stamgroep opgevangen, alleen de kinderen met flexibel 

contract kunnen op twee stamgroepen opgevangen worden. 
  
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de inspectiedag waren in groep 1 twaalf kinderen aanwezig en drie beroepskrachten; in groep 
2 tien kinderen en twee beroepskrachten. De beroepskracht-kindratio was kloppend met betrekking 
tot de leeftijdssamenstelling van de groepen. 
  
De kind- en personeelsplanning voor week 51 is beoordeeld aan de hand van het digitale 
administratiesysteem, waarbij de benodigde inzet automatisch beoordeeld wordt aan de hand van 

de rekentool van rijksoverheid. 
  
Tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio 
Bij de personeelsplanning worden tijden van afwijken gehanteerd vóór 9.30 en ná 16.30 uur en 
tijdens de middagpauze maximaal anderhalf uur, in totaal niet meer dan 3 uur. 
In het digitale kindlijsten (''het digidagboek') worden de breng- en ophaaltijden van de aanwezige 

kinderen genoteerd. Op basis hiervan wordt de tijdsduur van afwijken voor alle weekdagen 
gecontroleerd. 
Volgens mondeling informatie van houder gaan de beroepskrachten om beurten een half uur met 

pauze, dit moet vastgelegd worden in het rooster of de daglijst. 
  
Calamiteitenregeling bij inzet van één beroepskracht 
Er is een calamiteitenregeling getroffen voor situaties dat slechts één beroepskracht benodigd en 

aanwezig is op het kinderdagverblijf. 
  
Aanwezigheid tweede volwassene bij afwijkende inzet van één beroepskracht 
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Als er slechts één beroepskracht aanwezig zou zijn in het kindercentrum bij een afwijkende inzet, 
wordt aan het begin en eind van de dag een tweede beroepskracht ingeroosterd en derhalve niet 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
Bij inzet van in totaal twee beroepskrachten blijft tijdens pauze's de tweede beroepskracht in het 
gebouw. 

Dit is niet van toepassing voor de steekproef in de praktijk, week 51. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De voertaal op het kinderdagverblijf is Nederlands. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (2-12-2015) 
  Vragenlijst oudercommissie (19-11-2015) 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (4 beroepskrachten; 1 stagiare) 

  Diploma's beroepskrachten (4 beroepskrachten) 

  Arbeidscontracten (4 beroepskrachten) 
  Plaatsingslijsten (week 51) 
  Presentielijsten (week 51) 
  Personeelsrooster (week 51) 
  Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Bij ons, augustus 2015) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op aan de hand van de 
risico-monitor. In maart 2015 is de inventarisatie geactualiseerd. 
In een draaiboek voor medewerkers zijn de maatregelen opgenomen die betrekking hebben op 

werkafspraken en huisregels veiligheid en gezondheid. Dit draaiboek is beoordeeld bij het nader 
onderzoek van november 2015 en voldoet aan de eisen; idem de herziene versie van december 
2015. 
  
Ongevallenregistratie 
Houder heeft een ongevallenregistratie bijgehouden met vermelding van aard en plaats van de 
ongevallen en de getroffen maatregelen. 

  

Veiligheid en gezondheid in de praktijk 
In de praktijk zijn geen onaanvaardbare risico's voor de veiligheid of gezondheid van kinderen 
waargenomen. 
  
Aandachtspunt: 
Het openen en sluiten van de buitendeur bij de verschoonruimte door middel van bovenhaakje, 

vloervergrendeling, slot en gedragsafspraken verkleint het risico op beknelling van vingers in dien 
mate dat niet gesproken kan worden van 'onaanvaardbaar risico', het voldoet bij juiste toepassing. 
Voor het volledig uitsluiten en ter ontlasting van de medewerkers zou bij voorkeur 
een vingerbeveiliging aangebracht moeten worden. Dit is meermalen met houder besproken.  
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De inhoud van de meldcode, de kennis en het gebruik van de meldcode zijn beoordeeld bij het 
nader onderzoek van en voldoen aan de eisen. 
 

 
Vierogenprincipe 

 
In de praktijk bestaat op elk moment de mogelijkheid dat medewerkers gezien of gehoord worden 
door een andere volwassene. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (Risico-monitor) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (Risico-monitor) 
  Actieplan veiligheid (Draaiboek personeel KDV Bij de hand (december 2015)) 
  Actieplan gezondheid (Draaiboek personeel KDV Bij de hand (december 2015)) 
  Ongevallenregistratie (2015) 
 observaties (in alle gebruiksruimten en buitenspeelruimte) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Inrichting binnenruimte 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 

  
Inrichting slaapruimte 
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
In de slaapruimte staan 14 bedjes passend opgesteld plus een evacuatiebedje. Daarnaast zijn 6 
buitenbedjes in gebruik. 
 
 

Buitenspeelruimte 

 
Inrichting buitenspeelruimte 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
Er bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een aangrenzende betegelde strook behorend bij 
de bedrijven om de hoek. Dit stuk is bijvoorbeeld geschikt voor het maken van een fietsroute. Een 

aandachtspunt zijn de deurstops, met name de eerste na de bocht om de houten afscheiding. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
 Observaties (alle gebruiksruimten en buitenruimten) 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
Informatie aan ouders 
Ouders worden geïnformeerd over het beleid onder andere door middel van de website en het 
pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt op het dagverblijf. 

  
De inspectierapporten zijn te vinden op de website. 
 
 
Oudercommissie 
 
Reglement oudercommissie. 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld welke voldoet aan de eisen. 

  
Instellen oudercommissie. 
Er is een oudercommissie ingesteld, ten tijde van invullen van de vragenlijst bestaande uit zeven 
leden. 
  
Adviesrecht oudercommissie. 

De oudercommissie geeft in een ingevulde vragenlijst aan, onafhankelijk te kunnen opereren en 
advies uit te kunnen brengen over alle zaken van het adviesrecht. Zij ontvangt hiervoor tijdig alle 
benodigde informatie van houder. De oudercommissie is tevreden over de samenwerking met 
houder.  
 
 

Klachten 
 
Klachtenregelingen ouders en oudercommissie 
De houder is aangesloten bij een externe klachtencommissie voor ouders respectievelijk 
de oudercommissie, het ZcKK (de Zuid-hollandse centrale Klachtencommissie voor de 

Kinderopvang). Deze klachtencommissie werkt met een reglement dat voldoet aan de wettelijke 
eisen (dit reglement is in te zien op hun website). 

  
Het onder de aandacht brengen van de klachtenregelingen 
De klachtenregeling voor ouders wordt kort beschreven in het pedagogisch beleidsplan.  
   
Openbaar jaarverslag klachten van ouders en oudercommissie 
Houder heeft geen openbaar jaarverslag klachten opgesteld over het voorgaande kalenderjaar. Dit 
verslag zou vóór 1 juni 2015 aan de GGD toegestuurd moeten zijn. 

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

 
 

 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 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 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)  
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 De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 

aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector)  
   

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

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (2-12-2015) 

  Vragenlijst oudercommissie (19-11-2015) 
  Reglement oudercommissie 
  Notulen oudercommissie 
  Website 
  Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Bij ons, augustus 2015) 
  Klachtenregeling (website ZcKK) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

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

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

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

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

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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

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

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

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 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 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 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 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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 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 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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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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

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

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

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

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

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

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

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

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang 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 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) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de 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) 

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 

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) 

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 

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 de ouders 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) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent de 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) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 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 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 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 

door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 

aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 

oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector) 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij ons 

Website : http://www.kdvbijons.nl 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nuijten 

KvK nummer : 58645543 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen 

Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC NIJMEGEN 
Telefoonnummer : 024-3297297 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 17-12-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 15-01-2016 
Zienswijze houder : 19-01-2016 
Vaststelling inspectierapport : 19-01-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-01-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-02-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Ik kan me vinden in de bevindingen in deze rapportage. Het pedagogisch plan heb ik onmiddellijk 
aangepast op de aandachtspunten. Daarnaast hebben we alsnog een deurstrip bevestigd op de 
buitendeur. 

We hebben inderdaad geen klachtenrapport opgesteld en gemaild, dit omdat we geen klachten 
ontvangen hebben. We zullen hier de komende jaren alert op zijn, ook als er geen klachten zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Tesse Nuijten 
KDV Bij ons 

 
 
 

 


