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Het onderzoek 
 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 13 juni 2019 is er in opdracht van de gemeente Epe, een onaangekondigd inspectiebezoek 
gebracht aan KDV Kiddo's in Epe. 

  
Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn onderzocht. 
 

Beschouwing 
 

Peuteropvang Kiddo's (KDV) maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Koppel. De 
peuteropvang heeft een eigen lokaal in Jenaplanschool 't Hoge land waar in de middag 
buitenschoolse opvang wordt aangeboden. Ze kunnen gebruik maken van het gymlokaal en de 
buitenruimte van de school. 
 
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend is peuteropvang Kiddo's geopend. 
 

Inspectiegeschiedenis 
19-09-2016: Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein; pedagogisch klimaat. 
19-06-2017: Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein; pedagogisch klimaat. 
04-12-2018: Er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorschriften. 

 
In dit rapport is verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  

Pedagogisch beleid 

 
Kinderopvangorganisatie Koppel-Swoe werkt met een algemeen pedagogisch beleidsplan welke 
leidend is voor elke locatie en daarnaast heeft elke locatie een locatie specifiek pedagogisch 

werkplan. 
 
De houder heeft het pedagogisch beleid en het locatie specifieke werkplan op 18 
juni opgestuurd. Beide beleidsstukken zijn door de toezichthouder ingezien en beoordeeld. 
 
In de praktijk 
In de praktijk blijkt dat er gewerkt wordt conform het pedagogisch beleidsplan: 

• In de dagindeling zit een voor kinderen herkenbare structuur met aandacht voor gezamenlijke 
activiteiten, vrij spel en rustmomenten. 

• De beroepskrachten hebben aandacht voor het individuele kind en voor de groep kinderen. Een 
kind wat nieuw op de peuteropvang is krijgt extra aandacht, dit staat ook beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan. 

• De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd door middel van 'Pravoo'. Tijdens de inspectie 

worden kinderen geobserveerd en worden er aantekeningen gemaakt om later mee te nemen 
in Pravoo.  

• De houder geeft aan dat er iedere 6 á 8 weken een werkoverleg wordt ingepland waarin 
onderdelen van onder andere het pedagogisch beleid worden besproken, uit de notulen van 
diverse team overleggen blijkt dat dit daadwerkelijk ook gebeurt. 

 
Pedagogisch beleid 

In de beleidsstukken worden de volgende voorwaarden voldoende concreet beschreven: 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 

in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
• De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

• De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 

• De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 

• Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra 
dagdelen. 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 

een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 
gestreefd.  

 
De volgende voorwaarde is niet van toepassing op deze locatie en is daarom niet beoordeeld: 
• De tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 

aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 

afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
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Conclusie:  

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Pedagogische praktijk 

 
De praktijkobservatie omtrent de pedagogische praktijk is uitgevoerd op 13 juni 2019. Bij aanvang 
van het inspectieonderzoek zijn de kinderen zowel binnen als buiten aan het spelen. Eén 
beroepskracht staat buiten en de andere beroepskracht is binnen. 
 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft er een 
observatie plaatsgevonden. 

Op alle vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties bij twee 
aspecten staan hieronder beschreven: 
A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor de 
autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag 
van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen. 

 
Observatie: Aansluiten 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Ze geven aan wat er gaat gebeuren: 
"Ik ga even jullie stoeltjes een stukje verschuiven zodat we een grote kring krijgen" en ”Ik ga even 
bij de wc’tjes kijken". 
De beroepskrachten passen hun lichaamshouding aan wanneer ze met kinderen in gesprek zijn, ze 
praten op ooghoogte van het kind en hebben zichtbaar een open houding. 

 
Observatie: Afsluiten 
Het moment van vertrek verloopt rustig en goed georganiseerd. De beroepskracht geeft aan dat ze 
bewust hebben gekozen voor een afsluitend kringmoment om een moment van afscheid te creëren 
met de kinderen. In de kring worden de spullen van de kinderen uitgedeeld en zingen de 
beroepskrachten samen met de kinderen een afscheidsliedje voordat de deur opengaat voor de 
papa's en mama's. 

 
Observatie: Steun krijgen 
De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten. De kinderen zijn 

rustig en ontspannen in het contact met de beroepskrachten. Tijdens de observatie is zichtbaar dat 
de beroepskrachten tijd nemen voor elk kind. Kinderen die meer steun nodig hebben worden door 
de beroepskrachten wat vaker bij de activiteit betrokken. Eén kind is er net een week en is 

zichtbaar onder de indruk van wat er gedurende de ochtend gebeurd. De beroepskrachten zijn zich 
hiervan bewust en nemen hem wat vaker aan de hand om hem op weg te helpen. 
 
Observatie: Structuur en flexibiliteit  
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast aan de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten, 
daarnaast worden terugkerende activiteiten aangeduid met het zingen van een liedje. Zo wordt er 

gezongen voor het kringmoment, voor het eten en drinken, voor het verplaatsen van de stoelen en 
voor het afscheid. Kinderen zingen de liedjes met de beroepskrachten mee. 
 
 
B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 

 
Observatie: Zelfredzaamheid 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, de beroepskracht blijft voor de kinderen beschikbaar als 
hulp en 'controlepunt'. Kinderen mogen zelf naar het toilet, zelf de jas aan en uit doen, zelf handen 
wassen en veel spelmateriaal zelfstandig pakken. Indien kinderen er zelf niet uitkomen is de 
beroepskracht in de buurt om een kind weer verder te helpen. 
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Observatie: Spelbetrokkenheid 
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 

van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. De beroepskrachten grijpen in 
indien een kind een langere periode aan het 'dwalen' is. Ze helpen de kinderen om weer een 
activiteit of spelsituatie op te zoeken door ernaar te vragen: "Wat wil je doen? Je wil naar buiten? 

Pak dan maar vast je jas!" of "Wil je graag kleien? Je mag zelf de klei pakken, weet je nog waar de 
klei ligt?" 
 
Observatie: Zichtbaarheid resultaat 
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 
gemaakt. Binnen het thema 'kleding' worden truien versierd, de gemaakte truien hangen aan een 
waslijn op de groep. Kinderen laten trots hun werkje aan de beroepskrachten zien, de 

beroepskrachten reageren op positieve wijze op de kinderen. 
 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 

Voorschoolse educatie 

Voor de voorschoolse educatie wordt gebruik gemaakt van de methode Piramide. 
Dit is een erkend programma ter voorkoming van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. 
Piramide stimuleert op speelse wijze de taal-rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en de motoriek van de kinderen. 
 
Voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan 

In het pedagogisch beleidsplan worden de volgende voorwaarden beschreven: 
• De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten. 
• De wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
• De wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd. 

• De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen. 

• De inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de 

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
• De wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie. 
 
Aanbod VE 
Per week wordt er minimaal 10 uur aan activiteiten aangeboden gericht op het stimuleren van de 
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Er wordt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur voorschoolse 
educatie aangeboden bij peuteropvang Kiddo's. 

 
Maximale groepsgrootte 
Op de peutergroep zijn ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen op de groep. Door middel van 
een steekproef is gezien dat er de gehele week maximaal 16 kinderen per dagdeel worden 
opgevangen. 
 
Scholing 

De houder heeft de beroepskwalificaties, VE-certificaten en het bewijs omtrent de taaleis van de 
aanwezige beroepskrachten naar de toezichthouder gestuurd. Deze voldoen aan de eisen zoals 
genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en de Wet kinderopvang. 
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Opleidingsplan 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld. Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder het 

opleidingsplan 2018-2019 gestuurd. In dit opleidingsplan staat benoemd op welke wijze de kennis 
en vaardigheden van de beroepskracht VE worden onderhouden. Elke scholingsactiviteit wordt door 
zowel pedagogisch medewerkers als leidinggevenden geëvalueerd. 

De houder heeft ingevulde evaluatieformulieren naar de toezichthouder gestuurd, hierop worden 
vragen ingevuld met betrekking tot de inhoud van een cursus/opleiding, het doel van de 
cursus/opleiding en wat er eventueel nog extra nodig is. 
Deze evaluaties worden meegenomen in het opleidingsplan 2019-2020. 
 
In de praktijk 
Op de dag van het inspectiebezoek staat het thema; 'Kleding' centraal. De beroepskracht geeft aan 

dat ze het thema voorbereiden door middel van een voorbereidingsformulier. Indien er uit het 
vorige thema aandachtspunten betreffende ontwikkelingsgebieden zijn gekomen, worden deze 
meegenomen in het nieuwe thema. 
De planning van de huidige week is op locatie ingezien, per dag wordt omschreven wat er 
aangeboden wordt. 
Zo wordt er een weekdoel gesteld, worden per kringmoment (3 per ochtend) activiteiten 

uitgeschreven, wordt het doel van elke kring benoemd en worden de overige activiteiten op een 

dag omschreven met daarbij het doel. 
Daarnaast is op dagplanning te lezen wie de VE-kinderen zijn op die dag en welke kinderen er 
specifiek geobserveerd worden. 
 
Gedurende het dagdeel komt op verschillende manieren tot uiting dat er conform het pedagogisch 
beleidsplan omtrent de voorschoolse educatie wordt gehandeld: 

• De ruimte is ingericht wat betreft het thema: Op de groep hangen kledingstukken aan een 
waslijn welke tijdens kringmomenten gebruikt worden. 

• Er worden truien versierd door de kinderen, de creaties van de kinderen hangen ook aan een 
waslijn op de groep. 

• Het meeste spelmateriaal is bereikbaar voor de kinderen, zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf een 
puzzel of klei pakken. 

• Tijdens een kringmoment wordt er een spel gedaan met kleding, de beroepskracht biedt 

herhaling door kledingstukken vaker terug te laten komen. 
• Kinderen wordt geleerd om zelf de jas aan en uit te doen met daarbij hulp van de 

beroepskracht. Ook wordt er in de kring geoefend met het uitdoen van schoenen en sokken. 
• De beroepskracht geeft aan dat ze gesubsidieerde VE-kinderen extra aandacht geven door 

bijvoorbeeld in een kleiner groepje de grote kring te herhalen. Ook worden er momenten 
gekozen om één op één een boekje te lezen of het boekje voorafgaand aan het thema mee 

naar huis te geven zodat ze het boekje al kennen wanneer het in de kring wordt voorgelezen. 
 
Conclusie:  
Aan de kwaliteitseisen behorende bij het item voorschoolse educatie wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan (versiedatum: december 2018) 
• Pedagogisch werkplan (versiedatum: oktober 2018) 
• Notulen teamoverleg 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2018-2019) 

• 3F-taalniveau certificaten 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, zoals het in bezit zijn van een verklaring omtrent 
gedrag, het ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang en een diploma 
passend binnen de kinderopvang. 
 
Ook is beoordeeld of er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio en de stabiliteit van de 

opvang voor kinderen. 
 
In dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt voldaan. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en 

gekoppeld aan de organisatie in het personenregister kinderopvang. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

 
Beroepskrachten 
De beroepskrachten, welke werkzaam zijn op de locatie ten tijde van de inspectie, beschikken over 
een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao-kinderopvang. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt ten tijde van het onderzoek over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk: 

Ze heeft aanvullende scholing moeten volgen om te voldoen aan de kwalificatie-eisen van de 
pedagogisch beleidsmedewerker, het bewijsstuk omtrent het behalen van deze scholing heeft de 
houder op 28 februari 2019 naar de toezichthouder gestuurd. 
 

Conclusie:  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet kinderopvang. 
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Aantal beroepskrachten 

 
Op de dag van de inspectie wordt de beroepskracht-kindratio geborgd. Er worden 12 kinderen 
opgevangen door twee beroepskrachten. 
 

Door middel van een steekproef zijn verschillende dagen beoordeeld omtrent de beroepskracht-
kindratio. Uit de presentielijsten en het personeelsrooster van week 22, 23 en 24 zijn de volgende 
gegevens gehaald: 
 

Datum  Aantal 
kinderen 

Aanwezige beroepskrachten  Benodigde beroepskrachten  

Maandag 
27 mei 

8 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

Dinsdag 
28 mei 

12 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Woensdag 
29 mei 

6 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

Dinsdag 
4 juni 

12 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Donderdag 
6 juni 

12 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Dinsdag 
11 juni 

12 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Woensdag 
12 juni 

6 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

 
Om te beoordelen of er voldoende beroepskrachten worden ingezet op het aantal en de leeftijd van 
de op te vangen kinderen, is er gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl 

 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde omtrent de beroepskracht-kindratio. 
 
Achterwachtregeling 
De houder heeft zorg gedragen voor een adequate achterwacht welke telefonisch bereikbaar is en 
die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. De achterwachtregeling staat omschreven in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid van peuteropvang Kiddo's. 

 
Conclusie:  
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 
Koppel-Swoe heeft schriftelijk een document opgesteld omtrent de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker. Dit document is naar de beroepskrachten gestuurd en in de nieuwsbrief naar 
ouders staat vermeld dat er per januari 2019 gewerkt gaat worden met de pedagogisch 
beleidsmedewerker. Hierbij staat aangegeven dat ouders contact op kunnen nemen indien ze meer 
informatie willen omtrent de uur-berekening en inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
Eén van de leidinggevende van Stichting Koppel-Swoe is opgeleid tot pedagogisch 
beleidsmedewerker en vervult deze functie binnen de organisatie. Op beleidsmatig niveau wordt ze 

geholpen door de directeur-bestuurder en de andere leidinggevende. 
 

In het document worden meerdere punten beschreven waaronder de voorwaarde: 
• De wijze waarop het verplichte minimaal aantal uren van de pedagogisch beleidsmedewerkers 

is bepaald en verdeelt over de verschillende kindercentra. 
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Berekening inzet pedagogisch beleidsmedewerker: 
De inzet van de uren staat als volgt beschreven: 

 
"Inzet uren volgens rekentool 
De rekentool zegt dat er per kindercentrum 50 uur voor de ontwikkeling en implementatie van het 

pedagogisch beleid gerekend moet worden en 10 uur per FTE voor de coaching van de pedagogisch 
medewerkers. 
Bij Koppel-Swoe tellen wij 10 kindercentra (’t Heggeholletje, ’t Muizenholletje, Kabouter Spillebeen, 
Buurtkabouters, PO Kiddo’s, BSO Kiddo’s, KDV/PO Kierewam, BSO Kierewam, KDV/PO Kanjers, 
BSO Kanjers), wat neerkomt op 10 x 50 uur = 500 uur voor de ontwikkeling en 
implementatie van pedagogisch beleid. 
Op dit moment hebben wij 13,43 FTE (incl invalkrachten) in dienst. 13,43 x 10 uur per fte = 135 

uur per jaar voor de coaching van pedagogisch medewerkers." 
 
Ook wordt in het document benoemd hoe de coaching voor de beroepskrachten eruit gaat zien en 
hoe de uren voor het beleid worden ingezet. 
Stichting Koppel-Swoe houdt zowel bij coaching als bij beleidsmatige taken uren over. Deze 
worden ingezet naar aanleiding van de praktijk en specifieke vragen die naar boven komen. Ze 

geven hierbij aan dat dit document daarom dit jaar nog bijgesteld en/of aangevuld wordt. 

 
Conclusie:  
Op dit moment voldoet de houder aan de voorwaarde, de wijze waarop het verplichte minimaal 
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet en verdeelt over de 
verschillende kindercentra staat schriftelijk vastgelegd. 
Bij het jaarlijks onderzoek van 2020 zal worden beoordeeld of in de praktijk het minimaal aantal 

uren daadwerkelijk is ingezet en of elke beroepskracht coaching heeft ontvangen. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Peuteropvang Kiddo's vangt op in één stamgroep. Kinderen hebben hierdoor maximaal één vaste 
stamgroep en stamgroepruimte. 
 

Maximale groepsgrootte 
De maximale groepsgrootte van de peuteropvang is 16 kinderen. In de presentielijsten van 
week 22, 23 en 24 is gezien dat de maximale groepsgrootte niet wordt overschreden in deze 

weken. 
 
Vaste gezichten 

In het personeelsrooster en de presentielijsten van de kinderen is gezien dat er in week 22, 23 en 
24 wordt voldaan aan de volgende voorwaarde: 
• Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van 
dat kind. 

 
Mentorschap 

Elk kind heeft een mentor toegewezen gekregen. De mentor houdt de ontwikkeling van de 
kinderen bij door middel van het kind volgsysteem: "Pravoo". Ouders hebben jaarlijks de 
mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind te bespreken in een oudergesprek. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Tijdens het locatiebezoek wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. 
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Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht (pedagogisch beleidsmedewerker/coach) 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Beleid achterwacht (in het veiligheids- en gezondheidsbeleid) 
• Presentielijsten (week 22, 23 en 24) 
• Personeelsrooster (week 22, 23 en 24) 
• Pedagogisch werkplan (versiedatum: oktober 2018) 
• Notulen teamoverleg 

 

Veiligheid en gezondheid 
Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid en een meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 
 
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De locatiemanager heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid inclusief locatie specifieke 

bijlagen op 18 juni 2019 naar de toezichthouder gestuurd. Deze zijn gelezen en beoordeeld. 
 
Naast het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt er binnen peuteropvang Kiddo's gewerkt met: 
• Bijlage; voornaamste risico's Kiddo's 
• Protocollen. 
 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden de volgende voorwaarden concreet 

beschreven: 
• een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van 

het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren; 
• een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende 

kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste 
risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met 

grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag 
door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige 
volwassenen en kinderen; 

• een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen 
welke termijn zijn respectievelijk worden genomen; 

• een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en 
welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen 
betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag; 

• een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders; 

• een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met 

inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een 
beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 
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In de praktijk: 

In de dagopvang wordt conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid gehandeld. Dit blijkt uit een 
steekproef op de locatie: 
• De deuren zijn voorzien van vingerstrips, 

• De beroepskrachten wassen na elke verschoning hun handen, 
• Tissues liggen binnen handbereik, 
• Peuters spelen niet op de speelzolder, 
• Voedsel wordt voorzien van een openingsdatum en wordt bewaard in afgesloten bakjes, 
• EHBO-trommel wordt twee keer per jaar gecontroleerd op datum en aangevuld indien nodig, 
• Stopcontacten zijn voorzien van kindbeveiliging. 
 

De beroepskracht geeft in een gesprek aan dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een 
terugkerend onderwerp in het teamoverleg is.   
 
Tijdens de observatie kan de beroepskracht uitleggen wat de risico's zijn en wat de afspraken 
binnen Kiddo's zijn om de risico's in te perken. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het 
gebruik van de gymzaal. 

 

EHBO 
De houder heeft er zorg voor gedragen dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
 
Conclusie: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de getoetste voorwaarden. Ook wordt er in de 
praktijk conform dit beleid gehandeld. 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Per 1 januari 2019 is een aanvulling vereist in de meldcode kindermishandeling. De houder heeft 
een nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. In deze nieuwe 

meldcode is volgens de nieuwe wettelijke voorschriften een afwegingskader opgenomen. 
 
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat de volgende elementen: 

• Een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

• Een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van 

het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, 
dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

• Specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

 
Het vastgestelde stappenplan in de meldcode bevat de volgende, minimale, stappen: 

• Het in kaart brengen van de signalen; 
• Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van externen; 
• Een gesprek met ouders en, indien mogelijk, het kind; 
• Het toepassen van het afwegingskader; 
• Het beslissen over; het doen van een melding en het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 
De beroepskracht geeft aan op de hoogte te zijn van de vernieuwde meldcode kindermishandeling 

en huiselijk geweld. Vanuit Koppel-Swoe is er een avond geweest met als thema meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling, tijdens deze avond is het vernieuwde protocol besproken met de 
beroepskrachten. 
 
De beroepskracht kan signalen benoemen en ze is op de hoogte van de te nemen stappen indien 
ze vermoedens heeft. Ook is ze op de hoogte van de handelswijze indien er vermoedens zijn dat 

een andere werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan een misdrijf tegen de zeden of 
mishandeling jegens een kind. 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij onverwijld in overleg 
treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang indien hem bekend is geworden dat een bij de 

onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang. 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
• EHBO-certificaten 
• Protocol(len) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Pedagogisch werkplan (versiedatum: oktober 2018) 

• Notulen teamoverleg 
• Bijlage veiligheids- en gezondheidsbeleid; voornaamste risico's Kiddo's. 
• Bijlage veiligheids- en gezondheidsbeleid; achterwachtregeling 
• Bijlage veiligheids- en gezondheidsbeleid; vier-ogenprincipe 
 
 
 

Accommodatie 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 

 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "accommodatie en inrichting". 
 

  
 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 
De dagopvang maakt gebruik van één stamgroepruimte en heeft daarnaast de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de gymzaal van de school. 
De ruimte is veilig, passend en toegankelijk ingericht in overeenstemming met het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen. Zo zijn er diverse hoeken gecreëerd: Er is een leesplek, een 
huishoek inclusief keukentje en een bouwhoek. Kinderen kunnen veel materialen zelf pakken en 

zijn er tafels en stoelen op kindhoogte zodat ze zelfstandig kunnen spelen/gaan zitten. 
 
Buitenruimte 
Peuteropvang Kiddo's heeft een aangrenzende buitenruimte. Hier is een zandbak aanwezig en 
beschikken de kinderen over zowel rijdend materiaal als bijvoorbeeld zandbakspullen. 
De vierkante meters van de buitenruimte zijn voldoende voor de opvang van 16 kinderen. 
 

Conclusie: 
Er is voldoende binnen- en buitenruimte beschikbaar voor de opvang van kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch werkplan (versiedatum: oktober 2018) 
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Ouderrecht 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet kinderopvang 

stelt dat de houder moet zorgdragen voor: 
• Informatie; 
• Oudercommissie; 
• Klachten en geschillen. 
 
De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld. 
  

Informatie 

 
De houder informeert ouders onder andere middels een groepsapp, 4 keer per jaar een nieuwsbrief 
en via brieven en de mail. 
De houder geeft aan dat het van het onderwerp afhangt welk middel er gebruikt wordt. Ouders 
worden over beleid en andere grotere onderwerpen, zoals tarieven, via een brief of mail 
geïnformeerd, de dagelijkse gang van zaken gebeurt veelal via de groepsapp. 

 

In de klachtenregeling staat de mogelijkheid beschreven dat ouders hun klachten bij de 
geschillencommissie voor kunnen leggen. Dat dit mogelijk is staat daarnaast ook op de website van 
de kinderopvang. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Oudercommissie 

 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, deze bestaat uit ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
De leden van de oudercommissie zijn niet werkzaam bij het kindercentrum. 

 
Het reglement lokale oudercommissie is op 18 juni 2019 door de houder naar de toezichthouder 
gemaild. Deze voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
 

De houder geeft in een reactie aan dat de oudercommissie van Kiddo's veel zaken met elkaar 
afstemmen door middel van een groepsapp. Daarnaast is er twee keer een overleg geweest dit 
jaar, dit blijkt ook uit de gestuurde notulen. 

Koppel-Swoe geeft de oudercommissie de mogelijkheid om advies te geven door stukken naar de 
OC te mailen indien er wijzigingen zijn of wanneer er een nieuw beleid wordt geïntroduceerd. 
Daarnaast is er jaarlijks een avond voor alle OC's binnen Koppel-Swoe waar onder andere de 
nieuwe tarieven besproken worden. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
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Klachten en geschillen 

 
De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
 
De klachtenregeling voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient. 

Onder andere de volgende verplichte voorwaarden worden beschreven: 
• de klacht wordt zorgvuldig onderzocht door de houder. 
• de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld. 
• de houder verstrekt de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht. 
 
De houder brengt de klachtenregeling onder de aandacht van de ouders door: 

• het bestaan van de regeling te benoemen tijdens het intakegesprek. 
• het klachtenreglement op een duidelijke plek op de website te hebben staan. 
• de regeling te vermelden in de informatiebrochure. 
 
De houder van peuteropvang Kiddo's geeft aan dat er in 2018 geen klachten zijn geweest. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Reglement oudercommissie 
• Notulen oudercommissie 

• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 

• Nieuwsbrieven 
• Klachtenregeling 
• Aansluiting geschillencommissie 
• Informatiebrochure 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een 
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het 

kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 

is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 
oudercommissie vastgesteld. 
 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 
 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 
van de oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
 

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
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Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : peuteropvang Kiddo's 
Website : http://www.koppelepe.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000039810712 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Koppel 
Adres houder : Stationsstraat 25 
Postcode en plaats : 8161 CP Epe 
Website : www.koppelepe.nl 

KvK nummer : 08086965 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Schrijver 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Epe 
Adres : Postbus 600 
Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
 

Planning 
Datum inspectie : 13-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 24-06-2019 
Zienswijze houder : 04-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 09-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-07-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze KDV Kiddo’s 
 
Dagelijks houden de pedagogisch medewerkers in onze kindercentra zich bezig met creëren van 
een vertrouwde en veilige basis voor kinderen, waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige 
mensen. Ons pedagogisch beleid is op al onze kinderopvang locaties gebaseerd op de 
‘interactietheorie’, ook wel de ‘3 pedagogen’ genoemd. Dat houdt in dat: kinderen van elkaar leren, 
leren van volwassenen (ouders en pedagogisch medewerkers) en we bieden zowel binnen als 
buiten een rijke leeromgeving aan. Dat vertaalt zich verder door op onze locaties situaties te 

creëren die ervoor zorgen dat kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen 
kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen, 
positief kritisch in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaal vaardig zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen hun eigen talenten leren kennen en gebruiken en met plezier in het leven 
staan.    
  

Wij zijn blij dat de inspecteur tijdens de observatie op de groep en de inspectie van de documenten 
zowel ons pedagogisch beleid als onze pedagogische praktijk in orde heeft bevonden. We voldoen 
aan alle voorwaarden en voorschriften van de verschillende onderdelen van het pedagogisch beleid 
en het beleid veiligheid en gezondheid. 

 
 
 
 
 
 

 


