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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
De inspectie is op basis van risico gestuurd toezicht uitgevoerd waarbij niet alle inspectie-items zijn 
beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 
Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld 
met aandachtspunten uit (vorige) inspecties. 

 
Beschouwing 

Op verzoek van de Gemeente Súdwest-Fryslân heeft GGD Fryslân op 12 mei 2014 een onderzoek 
uitgevoerd, op basis van risico gestuurd toezicht, bij kinderdagverblijf de Speelhoeve te Loënga. 
  
Kinderdagverblijf de Speelhoeve is een particulier kinderdagverblijf, gevestigd in een kop-hals-
romp boerderij ‘De Emmahoeve’, gelegen aan de rand van Sneek. Het kinderdagverblijf werkt met 
twee stamgroepen; groep De Rups en groep De Vlinder. Beide stamgroepen vangen maximaal 12 
kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Naast de beide stamgroepsruimtes heeft het 
kinderdagverblijf de beschikking over een grote speelruimte. Aangrenzend aan het 
kinderdagverblijf is er aan de voorzijde een speelplein aangelegd en aan de achterzijde een 
buitenspeelplaats. Aangrenzend aan de buitenspeelplaats lopen onder andere schapen, geiten, 
kippen en konijnen.  
 
Overleg en overreding 

De houder had naar aanleiding van de inspectie de verklaringe omtrent gedrag van de stagiaires en 
een vrijwilliger niet naar de toezichthouder opgestuurd. Op dit punt is overleg en overreding 
toegepast. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent gedrag volgens afspraak ontvangen 
en voldoen aan de gestelde eisen.   
 
Hoor en wederhoor en zienswijze 

Naar aanleiding van de hoor en wederhoor is er een tekstuele wijziging doorgevoerd op het item 
vieerogenprincipe. De zienswijze is op 24 juni 2014 bij de toezichthouder binnengekomen en is 
onveranderd opgenomen in het inspectierapport. De door de houder ingediende zienswijze vormt 
voor de toezichthouder geen aanleiding tot het wijzigen van de beoordeling. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderdagverblijf De Speelhoeve niet aan alle inspectie-items 
voldoet, die in dit onderzoek getoetst zijn: 
  

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 
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) 
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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) 

 
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) 

 
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) 

 
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) 

 
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) 

 
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) 
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Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan 
duurt dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;  art 5 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 
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) 

 
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 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) 

 
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) 

 
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) 

 
 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 

 



6 van 26 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 12-05-2014 
De Speelhoeve te LOENGA 

 
Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 
  
Kinderopvang is het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen.  
  
Er is sprake van betaalde opvang en de opvang is bedrijfsmatig georganiseerd, er is personeel. Er 
wordt verzorging en opvoeding geboden en er wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

 
Bij een bestaande locatie kan er handhaving lopen vanwege tekortkomingen die bij vorige 
inspecties vaker zijn geconstateerd. In dat kader wordt getoetst of de ondernemer voldoende 
maatregelen treft om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen te voorkomen. 
  
De houder van kinderdagverblijf De Speelhoeve heeft een brief van de gemeente Sudwest-Fryslan 
ontvangen (d.d. 22 oktober, kenmerk U13.010764). Uit het inspectierapport van 13 augustus 
2013 blijkt dat kinderdagverblijf De Speelhoeve op een aantal items niet voldoet aan de eisen van 
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Sudwest-Fryslan heeft de 
houder verzocht om binnen 6 maanden na dagtekening van de brief de tekortkoming dan wel 
overtreding(en) te herstellen. Het betreft de volgende overtredingen: 
- 7.1 Wet klachten cliënten zorgsector; De houder zendt het verslag voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD. 
- 7.2 Klachtenregeling oudercommissie; De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar 

een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen worden 
aangegeven. 

  
Recidive van tekortkomingen 
In het inspectierapport van 13 augustus 2013 zijn er tekortkomingen geconstateerd met 
betrekking tot de beroepskracht-kindratio (item 5.3). 
In het nader onderzoek, uitgevoerd op 16 december 2013 waren er twee zaken die de 
toezichthouder waren opgevallen: een samengevoegde stamgroep bestond uit 17 kinderen en een 
kindje met flexibele opvang werd in een andere dan haar eigen stamgroep opgevangen. Deze 
voorwaarden zijn in het nader onderzoek coulant door de toezichthouder beoordeeld aangezien het 
volgens de houder om incidenten ging. 
  
Uit de huidige insepctie, d.d. 12 juni 2014, blijkt dat er wederom tekortkomingen zijn 
geconstateerd op het domein Personeel en Groepen. Het kinderdagverblijf voldoet niet aan de 
beroepskracht-kindratio, een samengestelde groep bestaat meedere malen uit meer dan 16 
kinderen en kinderen worden in een andere stamgroep opgevangen om aan de beroepskracht-
kindratio te voldoen. Het gaat hierbij niet om extra opvang.   
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 
De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
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Gebruikte bronnen: 
• Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
• Website www.despeelhoeve.nl  
• Brief gemeente Sudwest-Fryslan, kenmerk U13.010764 
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Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 

 
Uit de roosters en uit de nieuwsbrieven van het kinderdagverblijf blijkt dat de stamgroepen in de 
vakanties en op enkele dagen in de week samenvoegen. Hiernaast gaf de houder tijdens de 
inspectie aan dat het voor kan komen dat de stamgroepen aan het eind van de ochtend of middag 
gaan samenvoegen. Dit beleid staat niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan en onder welke 
voorwaarden de emotionele veiligheid van kinderen hierbij gewaarborgd wordt door de houder. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat niets beschreven bij welke (spel) activiteiten kinderen hun 
stamgroepen verlaten. Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over twee buitenspeelruimtes en 
een speelhal. Indien er uitjes georganiseerd worden door het kinderdagverblijf dan dient dit ook 
beschreven te worden in het pedagogisch beleidsplan. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat niets beschreven hoe beroepskrachten bij hun 
werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Tijdens de inspectie op 12 mei 
was er een stagiaire en een vrijwilliger aanwezig op één van de stamgroepen. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat niets beschreven of er op het kinderdagverblijf altijd twee 
beroepskrachten aanwezig zijn. In het gesprek met de houder heeft de houder aangegeven dat het 
wel voor kan komen dat er één beroepskracht op het kinderdagverblijf aanwezig is en dat de 
bewoners van de boerderij als achterwacht kunnen fungeren. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat niets beschreven over het gebruik maken van extra dagdelen 
en over het ruilen van dagen of dagdelen en welke voorwaarden de houder hier aan stelt. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat niets beschreven ver het vier-ogenprincipe. De houder heeft 
hierop wel beleid geschreven maar dit is nog een conceptversie. De houder dient dit concept 
document nog voor te leggen aan de oudercommissie. Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe al 
verplicht voor de kinderdagverblijven. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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) 
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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 

 
Pedagogische praktijk: observatie 
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens een tafelmoment, het naar bed brengen van kinderen, 
persoonlijke verzorging van kinderen en tijdens vrij spel. 
  
Emotionele veiligheid 
Het welbevinden van de kinderen is over het algemeen goed; tijdens vrij spel zijn de kinderen 
ondernemend waarbij de hele groepsruimte door de kinderen wordt gebruikt. Bij het aan tafel gaan 
mogen de kinderen zelf kiezen waar ze aan tafel gaan zitten. De beroepskrachten moedigen 
gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen de kinderen onderling, aan door zowel te 
luisteren naar als te praten met de kinderen. De kinderen kennen de beroepskrachten bij naam. 
Onder het eetmoment komt er een gesprek op gang over Moederdag en het maken van muffins, 
versieren van de kamer en het verstoppen van cadeautjes. Als een kindje van bed komt wordt het 
kindje begroet door de beroepskracht en de kinderen. Het kindje mag een plekje aan tafel 
uitzoeken. De beroepskracht zegt tegen het kindje: dat komt mooi uit, dan kun je mooi mee eten. 
Tijdens de persoonlijke verzorging van de kinderen wordt er individuele aandacht aan de kinderen 
gegeven. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten gaan respectvol om met de kinderen en reageren passend op signalen. 
Beroepskrachten stimuleren de zelfstandigheid van kinderen en stimuleren actief het verkennen en 
verleggen van grenzen van een kind. De kinderen mogen zelf de boter op hun boterham uitsmeren 
en krijgen hiervoor een compliment van de beroepskracht “Goed zo” en “Je hebt goed gesmeerd, je 
hebt goed je best gedaan”. Tijdens een voorlees activiteit luisteren de kinderen aandachtig naar de 
beroepskracht. Door vragen aan de kinderen te stellen betrekt de beroepskracht de kinderen bij 
het verhaal. De beroepskracht sluit hierbij op passende wijze aan bij het ontwikkelingsniveau van 
het kind.   
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten maken geen onderscheidt tussen de kinderen in de groep. Tijdens vrij spel en 
de gesprekjes aan tafel hebben de beroepskrachten aandacht voor elk individueel kind waarbij de 
kinderen betrokken worden in de gesprekjes. De beroepskrachten grijpen doorgaans in bij 
negatieve interacties tussen kinderen nadat zij eerst een indruk hebben gekregen van de situatie 
en leggen hierbij uit waarom ze hebben ingegrepen. 
  
Overdracht van normen en waarden 
De beroepskrachten kennen de afspraken, regels en omgangsvormen en hanteren deze op een 
eenduidige en consequente wijze. De beroepskrachten wijzen de kinderen op het luisteren naar 
elkaar, het handen wassen na het toiletbezoek en op de juiste manier iets vragen aan een ander: 
“mag ik nog een broodje” in plaats van “ik wil nog een broodje”. 
                                   
De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden en weten in grote lijnen 
wat hierover in het pedagogisch beleid staat. 
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Dit kwam tot uiting tijdens de observatie op de stemgroepen. De toezichthouder concludeert 
daarmee dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de vier pedagogische basisdoelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder, op 12 mei 2014) 
• Interview anderen (beroepskrachten op 12 mei 2014) 
• Observaties (op 12 mei 2014) 
• Pedagogisch beleidsplan (ontvangen op 20 mei 2014) 

• 
Notulen teamoverleg (van 2 december 2013, 13 januari en 17 maart 2014 (ontvangen op 20 
mei 2014) 

• Nieuwsbrieven augustus en december 2013 en februari 2014 (ontvangen op 20 mei 2014) 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Per 1 juli 2013 is de nulmeting continue screening opgenomen in de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Alle medewerkers die een VOG hebben van vóór 1 maart 2013 
worden verzocht om een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt gecontroleerd of 
medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden. Het aanvragen van 
nieuwe verklaringen omtrent gedrag wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent voor het toezicht op 
de VOG’s, dat er gekeken moet worden naar de datum op de VOG en er geoordeeld moet worden 
of de houder bijtijds een nieuwe VOG heeft laten aanvragen. 
Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen vooralsnog niet onder de continue screening en 
zullen tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten aanleveren. 
  
De verklaringen omtrent gedrag van het personeel van kinderdagverblijf De Speelhoeve zijn 
getoetst, op basis van de door de houder aangeboden verklaringen omtrent gedrag. De 
toezichthouder heeft onderstaande tekortkomingen geconstateerd: 
• Op de verklaring omtrent gedrag van de houder van het kinderdagverblijf en tevens 

pedagogisch medewerker ontbreekt in het screeningsprofiel functieaspect 84 (belast zijn met 
de zorg voor minderjarigen). 

 
Overleg en overreding 
De houder had naar aanleiding van de inspectie de Verklaringen omtrent gedrag van de stagiaires 
en van een vrijwilliger niet naar de toezichthouder opgestuurd. Op dit punt is overleg en overreding 
toegepast. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent gedrag volgens afspraak ontvangen 
en voldoen aan de gestelde eisen. 
 
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 

 
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de 
collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang, aangemerkt als passende beroepskwalificaties. 
  
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten van kinderdagverblijf De Speelhoeve zijn getoetst, 
op basis van de door de houder aangeboden diploma’s en aan de hand van de personeelsroosters.  
  
Uit de toetsing is gebleken dat een beroepskracht beschikt over het diploma gezinsverzorging. 
Deze beroepsopleiding wordt niet als zodanig niet genoemd in de cao kinderopvang. 
  
Indien een werknemer niet voldoet aan de in de Cao genoemde kwalificatie-eis voor pedagogische 
medewerker, moet de werkgever volgens artikel 9.10 van de cao een gelijkstellingsverzoek bij het 
FCB indienen. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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) 

 
Beroepskracht-kindratio 

 
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een 
gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de 
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wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website 
www.rijksoverheid.nl . 
 
Verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen 
Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten van de maanden februari t/m 1 mei 2014 en de dag van de inspectie op 12 mei 
 2014 is geconstateerd dat het kinderdagverblijf op onderstaande data niet aan de beroepskracht-
kindratio voldoet: 
  

Datum Groep Aantal 
kinderen 

Aantal 
beroepskrachten 

nodig 

Werkelijk aanwezige 
beroepskrachten 

Opmerkingen 

1 mei Vlinder 
(ochtend en 

middag) 

7 2 1 Groepen De Vlinder en De 
Rups zijn samengevoegd om 
aan de bkr te voldoen – 15 
kinderen in totaal 3 bk ingezet 

22 april De Rups 
(ochtend) 

13 3 2  

17 april De Vlinder 
(ochtend en 

middag) 

7 2 1 Een kindje van groep De 
Vlinder is de gehele dag naar 
groep De Rups gegaan om 
aan de bkr te voldoen 

10 april De Vlinder 
en De Rups 
(middag) 

17  3 Een groep waarin kinderen 
van 0 tot 4 jaar voorkomen 
mag uit maximaal 16 kinderen 
bestaan. 

3 april De Rups 
(ochtend) 

13 3 2  

28 maart Vlinder 
(ochtend en 

middag) 

13 3 2 Groep De Rups en De Vlinder 
zijn deze dag samengevoegd  

23 maart De Rups 
(ochtend) 

13 3 2  

20 maart De Rups 
(ochtend) 

13 3 2  

17 maart De Rups 
(ochtend) 

13 3 2  

6 maart De Rups 
(ochtend) 

13 3 2  

28 
februari 

De Vlinder 
(ochtend en 

middag) 

9/8 2 1 Groepen De Vlinder en De 
Rups zijn samengevoegd  

27 
februari 

De Vlinder 
(middag) 

8 2 1 Groepen De Vlinder en De 
Rups zijn samengevoegd om 
aan de bkr te voldoen – 13 
kinderen in totaal 3 bk ingezet 

25 
februari 

De Vlinder 
(middag) 

17  3 Groepen De Vlinder en De 
Rups zijn samengevoegd: Een 
groep waarin kinderen van 0 
tot 4 jaar voorkomen mag uit 
maximaal 16 kinderen 
bestaan. 

19 
februari 

De Vlinder 
(ochtend en 

middag) 

10/9 2 1 Beroepskracht is met 2 
kinderen de gehele dag van 
groep De Rups naar Groep De 
Vlinder gegaan om aan de bkr 
te voldoen 

14 
februari 

De Rups 
(ochtend) 

11 3 2  

 
  
Tijdelijk afwijken van de beroepskracht-kindratio 
Door de houder zijn er geen registraties naar de toezichthouder opgestuurd waaruit blijkt hoe laat 
de kinderen gebracht en gehaald worden. Ook op de plaatsingslijsten zijn geen breng- en 
haaltijden genoteerd. Hiernaast zijn de werktijden van de beroepskrachten niet inzichtelijk 
gemaakt door de houder. Op de roosters staan alleen de begintijden vermeld. 
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De houder gaf tijdens de inspectie op locatie aan dat de stamgroepen aan het begin en einde van 
de dag samenvoegen.  
De houder heeft niet inzichtelijk gemaakt hoelaat de groepen gaan samenvoegen en hoe de 
samenstelling van de samengestelde groep met betrekking tot het aantal kinderen en de leeftijd 
van de kinderen is. In het pedagogisch beleidsplan is het samenvoegen van de groepen, 
bijvoorbeeld ook tijdens de vakanties niet beschreven. 
  
De bewijslast dat er op dit punt aan het inspectie item wordt voldaan ligt bij de houder van het 
kinderdagverblijf. De houder heeft door middel van feitelijke gegevens niet inzichtelijk gemaakt dat 
de houder voldoet aan dit item. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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) 

 
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) 

 
Opvang in groepen 

 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste 
groepsruimte en bestaat uit maximaal 12 of 16 kinderen de leeftijd van de kinderen afhankelijk van 
de leeftijden van de kinderen. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat het kinderdagverblijf De Speelhoeve met twee 
stamgroepen werkt met maximaal 12 kinderen per groep in de leeftijd van 6 weken – 4 jaar. 
  
Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten van de maanden februari t/m 1 mei 2014 en de dag van de inspectie op 12 mei 
 2014 is geconstateerd dat het kinderdagverblijf: 
  
• Bij het samenvoegen van de stamgroepen bestaat de  samengestelde stamgroepen uit meer 

dan 16 kinderen (zie schema bij item beroepskracht-kindratio) 
• Om aan de beroepskracht-kindratio te voldoen worden er kinderen (incidenteel) in de andere 

stamgroep geplaatst. Hierdoor kan de houder een beroepskracht minder inzetten. 
 
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
eigen stamgroep. De bedoeling van deze regel is dat het om extra opvang gaat, voor als er in de 
eigen stamgroep (nog) geen plaats is. Dit staat in de toelichting bij de Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen. Bij kinderopvang de Speelhoeve gaat het niet om extra opvang 
maar aan het voldoen van de beroepskracht-kindratio. Het plaatsen van een kind in een andere 
stamgroep heeft een economische reden. 
  
De houder heeft tijdens de inspectie aangegeven dat er één kindje in twee stamgroepen is 
geplaatst aangezien er op de eigen stamgroep nog geen plaats is. Volgens de houder zal dit kindje 
in juni 2014 op één stamgroep worden opgevangen. De houder heeft aangegeven dat er niet 
gewerkt wordt met een schriftelijke overeenkomst waarin een overeengekomen periode tussen de 
houder en de ouder wordt afgesproken. De houder heeft aangegeven dat de ouders in een e-mail 
wel toestemming hebben gegeven om het kindjes in twee stamgroepen te plaatsen. De 
toezichthouder heeft de e-mail bij de houder opgevraagd, maar niet ontvangen. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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) 

 
Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan 
duurt dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;  art 5 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder, op 12 mei 2014) 
• Interview anderen (beroepskrachten op 12 mei 2014) 
• Observaties (op 12 mei 2014) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 20 mei 2014) 
• Diploma's beroepskrachten (ontvangen op 20 mei 2014) 
• Presentielijsten (week 6 t/m week 18 2014 (ontvangen op 21 mei 2014) 
• Personeelsrooster (week 6 t/m week 18 2014 (ontvangen op 21 mei 2014) 

• 
Notulen teamoverleg (van 2 december 2013, 13 januari en 17 maart 2014 (ontvangen op 20 
mei 2014) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de 
gezondheid van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt, voor zover hierin niet wordt 
voorzien bij of krachtens andere wet- en regelgeving, in een risico-inventarisatie schriftelijk vast 
welke risico's de opvang van kinderen met zich brengt. Tijdens de inspectie wordt de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes en 
aan de praktijk. 
  
De recentste risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 13 september 2012. Er 
is gebruik gemaakt van het model van Stichting Consument en Veiligheid en van het model van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. De houder kon op de locatie de risico-inventarisaties, 
voor de toezichthouder, niet inzichtelijk maken. Tijdens het inspectiebezoek heeft de houder 
aangegeven dat er sinds 2012 geen nieuwe risico-inventarisaties zijn uitgevoerd. 
  
In ieder voor de kinderen toegankelijke ruimte zijn de risico's niet op een aparte inventarisatielijst 
vastgelegd. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld op één formulier 'leefruimte' de gegevens van 
alle stamgroepsruimtes vastgelegd worden, zelfs niet indien de ruimtes bouwtechnisch identiek 
zijn. De inschatting is tenslotte gebaseerd op een combinatie van bouwtechnische aspecten, 
inrichting en gedrag. 
  
Door de houder is een veiligheidsverslag geschreven waarin staat vermeld dat er een actieplan is 
opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde risico-inventarisatie. Het actieplan was niet als 
bijlage toegevoegd aan het veiligheidsverslag waardoor de toezichthouder de actieplannen 
veiligheid en gezondheid niet heeft kunnen beoordelen. 
  
Risico's die in de praktijk geconstateerd zijn: 
- Op het kinderdagverblijf zijn veel dieren aanwezig zoals kippen, duiven, konijnen, schapen, 

geiten, varkens en diverse watervogels. De houder spreekt zelf van een kleine kinderboerderij 
op de wesite van het kinderdagverblijf. 

- Er komen veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die bij een reguliere kinderdagverblijf niet 
voorkomen. Aanvullende maatregelen zijn nodig om met name risicogroepen (waaronder jonge 
kinderen) beter te beschermen tegen mogelijke risico’s. De houder dient de specifieke risico's 
op te nemen in de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en maatregelen te treffen om 
deze risico’s te verkleinen. 

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

 

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) 

 
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 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) 
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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) 

 
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) 

 
Meldcode kindermishandeling 

 
Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 de 'Wet meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling' van kracht.  
  
Sinds 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor werknemers in de kinderopvang en zijn de 
organisaties in de kinderopvang verplicht een meldcode te hebben. Dit staat in de wet Verplichte 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Werknemers moeten aanwijzingen van 
mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever. Heeft een werkgever aanwijzingen dat een 
werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind, dan moet de werkgever direct 
overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.   
  
Kinderdagverblijf De Speelhoeve werkt nog met het landelijke voorbeeldprotocol Vermoeden 
kindermishandeling (mei 2005) dat tot stand is gekomen in samenwerking met de MOgroep, de 
Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang en het Landelijk Platform 
Peuterspeelzaalwerk. De houder heeft geen meldcode op de eigen organisatie 
afgestemd, vastgesteld en geïmplementeerd.   
  
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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 

 
Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht voor de kinderdagverblijven. Dit houdt in dat er 
altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Het 
vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. 
 
De houder is met het team en de oudercommissie anderhalf jaar bezig geweest om het beleid ten 
aanzien van het vierogenprincipe vorm te geven. Er is hierbij ook een enquete onder de ouders 
uitgevoerd. Hierna is er een concept document door de houder opgesteld waarin de houder 
aangeeft zorg te dragen dat alle beroepskrachten bij hun werkzaamheden gezien en gehoord 
kunnen worden door een andere volwassene. In het document heeft de houder het beleid 
beschreven onderverdeeld in de onderwerpen bouwkundige aanpassingen, personeel, 
samenwerking en overige maatregelen. De houder heeft tijdens de inspectie aangeven dat het 
document nog naar de oudercommissie gestuurd moet worden voor advies.  
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder, op 12 mei 2014) 
• Interview anderen (beroepskrachten op 12 mei 2014) 
• Risico-inventarisatie veiligheid (13 september 2012, ontvangen op 12 mei 2014) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (13 september 2012, ontvangen op 12 mei 2014) 
• Veiligheidsverslag (13 september 2012, ontvangen op 12 mei 2014) 
• Gezondheidsverslag (13 september 2012, ontvangen op 12 mei 2014) 
• Pedagogisch beleidsplan (ontvangen op 20 mei 2014) 

• 
Notulen teamoverleg (van 2 december 2013, 13 januari en 17 maart 2014, ontvangen op 20 
mei 2014) 

• Document vier-ogen principe kinderdagverblijf (ontvangen op 201 mei 2014) 
• Brochure argrarische kinderopvang via de website www.rivm.nl  
• Advies over gezondheidsrisico’s van kinder- en zorgboerderijen via de website www.vwa.nl 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 
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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 

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

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 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) 

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) 
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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) 

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) 

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt 
dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;  art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en 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 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) 
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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 1.50 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Speelhoeve 
Website : http://www.despeelhoeve.nl  
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Mevrouw M. J. Hamersma-Ploegstra 
Website : www.despeelhoeve.nl  
KvK nummer : 01082541 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw H. Bijl 

 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : SUDWEST-FRYSLAN 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 8600 HA SNEEK 
 

Planning 

Datum inspectie : 12-05-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 10-06-2014 
Vaststelling inspectierapport : 27-06-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder  : 30-06-2014 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-06-2014 

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. 
 

Naar aanleiding van het concept inspectie rapport d.d.12-05-2015 wordt per onderdeel de 
zienswijze van de houder weergegeven (in het rood)   
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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) 

 
Zienswijze houder: 
Het pedagogisch beleidsplan wordt herschreven. 
Maandag 30 juni 2014 staat het pedagogisch beleidsplan op de agenda van het teamoverleg. 
Uiterlijk 1 september zal het plan volledig aangepast zijn en de geconstateerde tekortkomingen 
wegnemen. 
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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) 

 
Vrijdag 20 juni jl. heeft de houder (opnieuw) een verklaring aangevraagd bij de Gemeente, 
waarbij ook art. 84 getoetst wordt. 

 

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

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) 

 
Houder heeft vrijdag 20 juni het FCB benaderd voor een gelijkstellingsverzoek. 

 

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

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) 

 
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) 

 

Zienswijze houder: 
Het samenvoegen van de groepen op 1 mei had met de meivakantie te maken. 
Het 13e kind op 22 april betrof “crisis” opvang (ouders hadden een begrafenis). 
Het 13e kind op 3 april en 6 maart betrof “crisis” opvang (vader enkel gebroken/ziekenhuis 
opname). 
Week van 24 februari t/m 28 februari betrof de voorjaarsvakantie. 
19 februari, samenvoegen vonden we niet goed voor het groepsklimaat deze dag. Vaste kracht is 
met de 2 kinderen meegegaan voor de emotionele veiligheid. Keuze voor deze 2 kinderen is 
gemaakt op basis van de andere opvangdag. Te weten de dinsdag op de Vlinder. De ouders 
hebben toestemming gegeven voor deze 2 stamgroepen. (Mail is naar de toezichthouder 
gestuurd) 
 
Houder zal voortaan de rekentool standaard gaan gebruiken bij het maken van de roosters. 
Verder wil de houder nog wel toevoegen dat ze een kleine organisatie zijn en in bepaalde situaties 
moeten improviseren. Hierbij wordt soms intuïtief gehandeld op basis van gevoel en ervaring. Dat 
hierbij  situaties ontstaan waarbij incidenteel “de regels worden overschreden” wordt erkend, 
maar is bijna onmogelijk te voorkomen. Alle beslissingen die worden gedaan met betrekking tot 
het inzetten van personeel worden in alle openheid met de teamleden en naar goeddunken van de 
houder gemaakt. De beweegredenen zijn hierbij veelal van praktische aard en niet vanuit een 
economisch oogpunt.  
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Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 

 

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) 

 
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 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) 

 
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) 

 

Houder heeft ervoor gekozen om sinds heden de Online Risicomonitor te gaan gebruiken. 
Uiterlijk 1 september zal de risico-inventarisatie op deze manier zijn uitgevoerd. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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) 

 
De meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling (versie juli 2013) is inmiddels 
samengesteld en zal op 30 juni 2014 tijdens het teamoverleg besproken worden. 
Houder heeft de conceptversie van deze Meldcode Kindermishandeling inmiddels toegestuurd naar 
de toezichthouder. 
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Vierogenprincipe 

 
Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht voor de kinderdagverblijven. Dit houdt in dat er 
altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Het 
vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. 
 
De houder geeft in een concept document aan zorg te dragen dat alle beroepskrachten bij hun 
werkzaamheden gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene. In het document 
heeft de houder het beleid beschreven onderverdeeld in de onderwerpen bouwkundige 
aanpassingen, personeel, samenwerking en overige maatregelen. De houder heeft tijdens de 
inspectie aangeven dat het document nog naar de oudercommissie gestuurd moet worden voor 
advies.  
 
Houder heeft het document op maandag 16 juni jongstleden tijdens het OC overleg besproken en 
na een aantal tekstuele wijzigingen naar de toezichthouder gestuurd. 
 

 


