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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek na registratie. 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen drie maanden na start van de exploitatie van het 
kindercentrum. Dit is een volledig onderzoek op alle domeinen. 

 
Beschouwing 

Kinderdagverblijf Bij de hand is open gegaan in mei jongstleden. 
Het gaat om kleinschalige opvang in twee stamgroepen. Er is gestart met één stamgroep. 
  
De accomodatie en inrichting, de opvang in de groep, de pedagogische praktijk en de uitvoering 
van het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoen aan de eisen van de Wet. 
  
Het pedagogisch beleid en de informatie aan ouders dient nog op een aantal punten aangevuld te 

worden. 
  
Er is nog geen oudercommissie ingesteld. Deze items konden daarom nog niet beoordeeld 
worden bij dit onderzoek. 
  
  

  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is.  
 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.  

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 

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

het vierogenprincipe is vormgegeven. 
 De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
 De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 
 
Houder heeft na de opening aan de eerste versie van het pedagogisch beleidsplan een stuk 

toegevoegd over het vierogenprincipe. Dit beleid is niet geheel volledig. Het gaat erom dat 
medewerkers altijd gezien of gehoord kunnen worden. In die zin moet het gebruik van de 
slaapkamer nog beschreven worden. Verder wordt niet beschreven hoe het beleid is ten aanzien 
van de pauzetijden, bij aanwezigheid van twee medewerkers. 
  
In het plan wordt een achterwachtregeling beschreven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt 

tussen de situatie dat slechts één beroepskracht aanwezig is conform respectievelijk in afwijking 

van de beroepskracht-kindratio. De wet maakt dit onderscheid wel en stelt hier verschillende eisen 
aan. 
  
Het beleid ten aanzien van het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen is niet concreet 
observeerbaar beschreven voor het ontwikkelen van de sociale competentie en voor de overdracht 
van normen en waarden. De overdracht van normen en waarden wordt alleen genoemd; het 
ontwikkelen van sociale competenties wordt alleen kort aangestipt (pg. 11).   

  
Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van extra dagdelen ontbreekt in het plan. 
  
Bij het onderzoek voor registratie is reeds aangegeven welke onderdelen nog ontbraken in het 
plan. 
  

 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 

 
 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 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 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 het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 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 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) 

 
Pedagogische praktijk 
 

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De zaken zoals beschreven in het plan worden uitgevoerd in de praktijk. Niet alle werkwijzen zijn al 
opgenomen in het beleid, zie hierboven onder de paragraaf pedagogisch beleid. 
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Waarborgen emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskrachten praten regelmatig met de kinderen, dit gebeurt ook tijdens organisatorische of 
verzorgende momenten, zoals tijdens het verschonen aan de verschoontafel. 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep  
  
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Tijdens de observatie waren er twee jongetjes aan het spelen in de bouwhoek. Later gingen ze in 

de huishoek aan een tafeltje spelen met fisher price huisjes.  
  
Er is aandacht voor leermomenten (taal/motorisch spel van jonge kinderen) 
De beroepskracht legt bijvoorbeeld uit: 'Er zijn vijf kindjes, dan gaan we er vijf reepjes van 
snijden  (van de koek), 1-2-3-4-5. ' 
  

 
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interacties onderling en in het voorkomen en 
oplossen van conflicten 
Bij het buitenspelen ziet een jonger kind een ouder kind op een iets groter driewielertje fietsen , 
het jongere kind wil ook op een groter fietsje. De beroepskracht komt tussenbeide en legt uit 
waarom dit niet kan.  

 
  
Overdracht van normen en waarden 
De beroepskrachten leggen afspraken en regels uit aan de kinderen  
Bijvoorbeeld, eerst opruimen voor we naar buiten gaan. 
  
Beroepskrachten geven zelf het goede voorbeeld 

Bijvoorbeeld, bij het uitdelen: 'kijk eens; -alsjeblieft' 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens begeleiding van de groep) 
  Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
  Observaties (in de stamgroep bij het vrij spel binnen en bij het buitenspelen) 
  Pedagogisch beleidsplan (kdv Bij de hand, februari 2014) 
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Personeel en groepen 

 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder, drie beroepskrachten en soms aanwezige echtgenoot van houder zijn allen in het bezit 
van een passende verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
Bij de start van het kindercentrum was eveneens een beroepskracht op detacheringsbasis 

werkzaam vanuit een andere organisatie voor kinderopvang. Van deze beroepskracht was geen 
VOG aanwezig. Deze is door houder opgevraagd en nagestuurd, maar blijkt niet passend te zijn. 
Het juiste functieaspect (nr. 84) ontbreekt. 
Houder dient vóór aanvang van de werkzaamheden een verklaring omtrent het gedrag van een 
beroepskracht of stagiaire op te vragen en te controleren of deze voldoet. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 

 
 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 niet 
ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 
Passende beroepskwalificatie 
 

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
Houder heeft een evc procedure afgerond en een bewijs van behaald diploma PW4 overlegd; het 
diploma moet nog toegestuurd worden. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tot nu toe zijn één of twee beroepskrachten ingezet conform de benodigde beroepskracht-
kindratio. 

De houder die tot heden niet beschikte over een diploma, is boventallig op de groep ingezet. 
  
Bij inzet van twee beroepskrachten, blijft de beroepskracht met pauze aanwezig in het 
kindercentrum. Er wordt gezamenlijk gestart en afgesloten. 
Deze achterwachtregeling moet nog opgenomen worden in het pedagogisch beleid. 

 
Opvang in groepen 
 
Er zijn twee stamgroepruimten en er is mogelijkheid voor twee stamgroepen in het kindercentrum. 
Er is gestart met één stamgroep. Deze maakt gebruik van een vaste stamgroepruimte, de andere 
ruimte wordt gebruikt voor activiteiten. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens begeleiding van de groep) 
  Interview anderen (pedagogisch medewerker) 
  Observaties (in de stamgroep bij het vrij spel binnen en bij het buitenspelen) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder had de risico-inventarisaties die al gemaakt waren tijdens de bouw na de start nog 
niet bijgewerkt voor de praktijk van de dag. Binnen de termijn van de inspectie is dit alsnog 
gedaan. 
Deze inventarisaties zijn compleet, alle thema's en ruimten zijn meegenomen. 

 
Meldcode kindermishandeling 
 
De Meldcode is de landelijk vastgestelde meldcode van juli 2013, deze voldoet aan de eisen. 
De Meldcode is aanwezig in het kindercentrum. 
 
Vierogenprincipe 

 
In de praktijk zijn maatregelen zichtbaar en werkafspraken aanwezig zodat medewerkers altijd 
gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
 Tot nu toe zijn altijd minimaal twee personen aanwezig geweest op de groep (de houder is 

boventallig geweest). 
 De tweede beroepskracht blijft met pauze in het kindercentrum. 
 Er zijn babyfoons op de slaapkamer en bij de buitenbedjes. 

 Alle gebruiksruimten grenzen aan de groep en worden bij opening van een tweede stamgroep 
gedeeld in gebruik (keuken, slaapkamer en toilet- en verschoonruimte). 

 De groepsruimten zijn zichtbaar vanaf de straat, de buitenruimte is zichtbaar vanaf de groepen 
en vanaf de naastgelegen woongalerij. 

Niet alle maatregelen zijn genoemd in het pedagogisch beleid. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens begeleiding van de groep) 
  Interview anderen (pedagogisch medewerker) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2014) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Ongevallenregistratie (formulier) 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
De groepsruimte die in gebruik is, is passend ingericht met verschillende speelhoeken voor de 
kinderen. 
Er is een 'huishoek' met keukentje en tafeltje, een 'bouwhoek' met duplo en autootjes, een 
afgeschermde 'babyhoek', er is een spelletjes- en puzzelkast (spelletjes staan hoog, puzzels laag 

zodat kinderen deze zelf kunnen pakken) en een eettafel. 
  
In de slaapruimte zijn acht vaste bedjes en één evacuatiebedje aanwezig. Houder geeft aan dat 
volgens de plattegrond 16 bedjes plaatsbaar zijn.   
Er zijn twee buitenbedjes, dit worden er meer. 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenspeelruimte is passend ingericht. Er is een zandbak met tunnelbuis, een strookje gras en 
ruimte om te fietsen. Ook is er een strook met 'voelstenen' van verschillend materiaal. Er komt nog 
een picknicktafel en een berguimte in een hoekje grenzend aan de rechter groepsruimte (vanaf de 
straatkant gezien). 
Achterin is een overkapping waaronder de twee buitenbedjes geplaatst zijn. Dit is afgeschermd van 
het speelgedeelte door een klimopscherm. 

De poort rechts achter is altijd afgesloten. 
  
Tijdens de inspectie waren een paar dreumessen en peuters buiten aan het spelen. 
Als in de toekomst mogelijk 31 kinderen tegelijkertijd buiten zijn, moet gekeken worden of 
verschillende activiteiten elkaar niet belemmeren en of hiervoor werkafspraken en gedragsregels 
nodig zijn. 

  
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties (in de stamgroep bij het vrij spel binnen en bij het buitenspelen) 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

Informatie 
 
Ouders worden schriftelijk geinformeerd via de website en het pedagogisch beleidsplan. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opleidingseisen van de beroepskrachten moeten nader 
gespecificeerd worden. Dit geldt ook voor het beleid op het gebied van het vierogenprincipe (zie 

onder pedagogisch beleid).  
  
Het inspectierapport van het eerste onderzoek voor registratie is niet op de website geplaatst. 
Bij aanwezigheid van een website dient dit te gebeuren, als er geen website is kan een kopie op 
een voor ouders en personeel toegankelijke plaats in het kindercentrum gelegd worden. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 

 
 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 speodig 
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 
 
Er is nog geen oudercommissie ingesteld. Dit dient te gebeuren binnen zes maanden na datum 
aanvraag registratie (vóór juli 2014). 
Op de website staat een oproep voor ouders om deel te nemen aan de oudercommissie. De taken 
van de oudercommissie zijn hierbij niet omschreven. 

 
Klachten 
 
De houder is aangesloten bij een externe klachtencommissie voor ouders, het ZcKK (de Zuid-
hollandse centrale Klachtencommissie voor de Kinderopvang). Deze klachtencommissie werkt met 
een reglement dat voldoet aan de wettelijke eisen (het reglement is in te zien op hun website). 
  

Niet duidelijk is of er al een aansluiting is bij de klachtenkamer voor oudercommissies. Dit zal bij 
de volgende inspectie beoordeeld worden. 
  
De klachtenregeling voor ouders wordt kort beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 6 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 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 1.50 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 1.50 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 1.50 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 1.50 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) 

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 1.50 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 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 1.50 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) 
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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 heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 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 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 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 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a 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 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 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 houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo speodig 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) 

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) 



 

15 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 15-05-2014 
KDV Bij de hand te LENT 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij de hand 

Vestigingsnummer KvK : 000027983552 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder :  Nuijten 

KvK nummer : 58645543 
 

 

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 : 15-05-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 11-06-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-07-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 07-07-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-07-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 21-07-2014 
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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. 

 
 

 

 


