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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
De houder heeft een verzoek tot uitbreiding naar 48 kinderen gemeld bij de gemeente. Tijdens dit
onderzoek zijn de op deze uitbreiding van toepassing zijnde voorschriften getoetst.
Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding
van het coronavirus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen van
het RIVM in acht genomen. Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.
Er heeft een rondgang op de locatie plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht.
Vanwege de coronacrisis is het bezoek op de locatie zo kort mogelijk gehouden.
Eventuele interviews met de houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd.

Beschouwing
Kinderdagverblijf KDV Kanjers maakt onderdeel uit van kinderopvang-organisatie Koppel-Swoe.
Deze organisatie heeft meerdere kindercentra in de gemeente Epe.
KDV Kanjers is gelegen aan de rand van de wijk Vegtelarij, naast de Gildeschool.
Het KDV heeft één verticale groep kinderopvang (Banjers) waarin 16 kinderen in de leeftijd van
0-4 jaar worden opgevangen.
In de peuterspeelzaalgroep Bikkels wordt op maandag, dinsdag, woensdag- en donderdagochtend
voorschoolse educatie aangeboden met het programma Piramide.
In deze groep worden 16 kinderen van 2 tot 4 jaar opgevangen.
Vanaf 8 februari wenst de houder een nieuwe groep op te vangen in de unit naast het KDV. In deze
groep zullen maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen.
Inspectiegeschiedenis
•
Jaarlijks onderzoek 27-8-2015; geen overtredingen.
•
Jaarlijks onderzoek 11-4-2016; geen overtredingen.
•
Jaarlijks onderzoek 3-5-2017; overtredingen geconstateerd op de domeinen: Pedagogisch
klimaat; Voorschoolse educatie en Personeel en groepen; Opvang in groepen.
•
Nader onderzoek 16-10-2017; de overtredingen zijn hersteld.
•
Jaarlijks onderzoek 12-06-2018; geen overtredingen.
•
Jaarlijks onderzoek 24-09-2019; geen overtredingen.
•
Jaarlijks onderzoek 18-11-2020; geen overtredingen.
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Onderzoek
Op 8 december 2020 heeft de houder een wijzigingsverzoek uitbreiding kindplaatsen naar 48
kindplaatsen ingediend bij de gemeente Epe met een beoogde startdatum van 17-01-2021.
Op 18 januari 2021 heeft de houder aan de gemeente Epe verzocht de beoogde startdatum aan te
passen naar 8 februari 2021 en het aantal kindplaatsen met 4 kindplaatsen naar beneden bij te
stellen.
Op 18 januari 2021 heeft een telefonisch interview plaatsgevonden met de houder. De houder
heeft in dit interview een toelichting gegeven op nieuwe beoogde gebruik van de groepsruimte.
Op 18 januari 2021 heeft de toezichthouder een bezoek afgelegd aan de locatie.
Bevindingen
De beoordeling van het verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen heeft geleid tot een
positief advies tot registratie van het KDV met 44 kindplaatsen.
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
onder andere duidelijk onderwerpen de indeling en grootte van de op te vangen groepen.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast, d.d. 11-01-2021. Daarin staan de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen beschreven.
In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende over de op te vangen stamgroepen:
'Kinderdagverblijf Kanjers biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, op 2 verticale
groepen (van elk maximaal 16 kinderen):
•
groep Banjers
•
groep (naam nog onbekend)'
De houder heeft op 18 januari het aantal kinderen op de vangen kinderen in de groep 'naam nog
onbekend' aangepast naar 12 kinderen in plaats van 16 kinderen.
Opmerking
De houder dient van alle op te vangen groepen per stamgroep de maximale omvang en de
leeftijdsopbouw een actuele beschrijving op te nemen in het pedagogisch beleidsplan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mail contact en telefonisch)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (Koppel Swoe 11-01-2021)
Pedagogisch werkplan (Bijlage 1 Werkplan KDV Kanjers)
Formulier gemeente Epe
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft het document Beleid Veiligheid en Gezondheid Koppel-Swoe aangepast op de
nieuwe situatie met de start van de nieuwe groep bij KDV Kanjers.
In dit beleid wordt beschreven:
'Koppel-Swoe werkt per kindercentrum met een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de
veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. In dit beleid is er een weging
gemaakt tussen de grote en de kleine risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen.
Waarbij we kinderen beschermen tegen grote risico’s en kinderen leren omgaan met kleine risico’s.'
De organisatie beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid:
- voornaamste risico’s met grote gevolgen
- leren omgaan met kleine risico’s
- protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang
- vierogenprincipe
- achterwacht
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is op locatie inzichtelijk voor pedagogisch medewerkers,
pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. Nieuwe pedagogisch
medewerkers en stagiairs worden bij aanname op de hoogte gebracht. De ouders worden
geïnformeerd bij de intake en middels het informatieboekje, op het moment dat zij opvang
afnemen. De jaarlijkse evaluatie komt samen met de pedagogisch medewerkers tot stand en wordt
bij aanpassing teruggekoppeld aan de oudercommissie van de locatie.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de werkafspraken worden periodiek in teamverband in
een vergadering behandeld. Hiervoor is een jaarplanning opgesteld.
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Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De risico’s zijn in het beleid in thema's ondergebracht.
Voorbeelden van gezondheidsrisico’s die zijn benoemd:
•
Het kind wordt tijdens de opvang bij Koppel-Swoe ziek doordat: het in contact komt met
ziektekiemen, doordat andere kinderen ziek zijn, de pedagogisch medewerker ziek is, door
bedorven voedsel/water of door in contact te komen met giftige planten/ planten die een
allergische reactie oproepen of met dieren (door bijten/krabben en/of uitwerpselen)
•
Gezondheidsrisico’s voor kinderen als gevolg van het binnenmilieu doordat: het kind in een
ruimte verblijft die bedompt ruikt, muf, droog of vochtig is. Of doordat het kind verblijft in een
te koude of te warme ruimte of in een ruimte met rook.
•
Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu doordat: het kind wordt gebeten door een
teek, wordt gestoken door een wesp, een zonnesteek oploopt of verbrand door de zon.
•
Het uitblijven van medisch handelen doordat: het kind medicatie verkeerd krijgt toegediend,
het kind zonder toestemming paracetamol krijgt of door onvolledige of onjuiste medische
gegevens (dossier).
Voorbeelden van veiligheidsrisco’s die zijn benoemd:
•
Verwondingen
•
Steken
•
Snijden
•
Vergiftiging
•
Verbranding
•
Stikken
•
Verslikken
•
Vallen
•
Beknellen
•
Botsen
•
Stoten
•
Verdrinking
•
Het kind overlijdt aan wiegendood
In het beleid is opgenomen welke maatregelen er zijn genomen om grensoverschrijdend gedrag en
kindermishandeling te voorkomen.
De houder draagt er zorg voor dat het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid inzichtelijk is en dat
er sprake is van een cyclisch geheel. Het beleid wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
De volgende locatie-specifieke kenmerken zijn omschreven in de aan het beleid toegevoegde
bijlagen:
•
De achterwachtregeling
•
Vierogenprincipe
Vierogenprincipe
De houder beschrijft de manier waarop de houder 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 per groep.
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Over de invulling hiervan in de nieuwe groep staat er onder meer:
'Kinderopvang naam onbekend
De kinderopvang groep in de unit bestaat uit 1 groep die gedurende 3 dagen per week van 7.0018.00uur geopend is. De groep is aan één kant voorzien van grote ramen met uitzicht op het
schoolplein. Tijdens de openingstijden van het kindercentrum zijn er altijd meerdere collega's
aanwezig, zowel van de Bikkels, Banjers als BSO Kanjers, die onaangekondigd binnen kunnen
komen. Tussen 7.00-8.00 en 17.00-18.00 komen er ouders kinderen halen/brengen, waardoor er
continu ouders binnen komen. Wordt er door 1 pm’er op de groep gewerkt, geldt altijd de afspraak
dat collega's op verschillende tijden, altijd onaangekondigd binnen kunnen komen.'
Opmerking:
Op het moment van inspectie is er sprake van een corona-pandemie. Ouders brengen en halen de
kinderen vanwege de aanvullende maatregelen buiten. Ouders komen momenteel niet meer op
onverwachte momenten de groep binnenlopen om kinderen te brengen/halen tussen 7:00 uur en
8:00 uur en tussen 17:00 en 18:00 uur.
Omgang met risico's waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid beperkt zijn
De houder hanteert afspraken met kinderen om ze op een juiste manier te leren omgaan met
risico’s die kleine gevolgen kunnen hebben. Deze afspraken staan vastgelegd in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid bij de thema's.
Plan van Aanpak
Om deze risico's te borgen zijn maatregelen beschreven per thema. In het plan van aanpak komt
de implementatie van protocollen die onderdeel uitmaken van het beleid aan de orde, is een
jaarplanning opgenomen van het bespreken van het beleid in teamverband. Tevens vindt hierbij de
evaluatie plaats.
Uit
•
•
•
•
•
•
•

de steekproef bij de observatie blijkt:
Er is een EHBO-trommel met gecontroleerde inhoud aanwezig;
Radiatoren hangen hoog en buiten bereik van kinderen;
De slaapruimtes kunnen geventileerd worden middels een rooster en openstaand raam;
In de kindertoiletten is water en zeep aanwezig;
Op de groep is een laag keukenblok met watervoorziening waar kinderen de handen kunnen
wassen;
Deuren zijn voorzien van zogenaamde 'fingersaves';
De buitenruimte is volledig omheind, de toegangspoort heeft een kindvriendelijk
sluitingssysteem.

Tijdens het inspectiebezoek is een observatie gedaan en een steekproef genomen om te toetsen of
het voorgenomen veiligheids- en gezondheidsbeleid adequaat is voor de nieuwe ruimtes. De
observatie is echter niet toereikend. De houder blijft ervoor verantwoordelijk dat een adequaat
veiligheids- en gezondheidsbeleid gevoerd wordt middels de beleidscyclus.
Conclusie
De houder van KDV Kanjers heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid zoveel
mogelijk wordt gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt
gehandeld
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid Veiligheid en Gezondheid Koppel-Swoe 01-02-)
Pedagogisch beleidsplan (Koppel Swoe 11-01-2021)
Pedagogisch werkplan (Bijlage 1 Werkplan KDV Kanjers)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
De houder heeft een wijzigingsverzoek kindplaatsen ingediend voor de opvang van maximaal
44 kinderen.
De houder heeft het plan om een nieuwe groep te starten: een stamgroep met maximaal
12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De houder breidt de op te vangen kindcapaciteit hiermee uit
van 37 naar 44 kindplaatsen.
De opvang van deze stamgroep zal plaatsvinden in de unit gelegen naast het kinderdagverblijf.
Momenteel is deze unit in gebruik van de buitenschoolse opvang van de organisatie.
De buitenschoolse opvang verhuist intern naar een andere ruimte. Er zal geen sprake zijn van
gedeeld gebruik van de groepsruimte met de buitenschoolse opvang.
Er zullen na de uitbreiding 3 stamgroepen worden opgevangen op het KDV:
•
Stamgroep Bikkels met 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar
•
Stamgroep Banjers met 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
•
Nieuwe stamgroep met 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Bevindingen binnenruimte
Op verzoek van de toezichthouder heeft de houder een plattegrond aangeleverd met daarop
aangeduid te gebruiken groepsruimtes en de maatvoering van de te gebruiken groepsruimtes.
De stamgroep Bikkels wordt opgevangen in een groepsruimte met een oppervlakte van 75,5 m².
Dit is voldoende voor de opvang van 16 kinderen.
De houder geeft over de oppervlakte van de stamgroep Banjers aan:
'De oppervlakte van de Banjersgroep is 58m2, de slaapkamers zijn 8,5m2.'
Dit is voldoende voor de opvang van 16 kinderen.
NB: slaapruimtes kunnen niet worden meeberekend in de beschikbare speelruimte.
Voor de uitbreiding van het KDV met een nieuwe stamgroep zal de nieuwe groep opgevangen
worden in de unit naast het KDV. De unit is van oorsprong gebouwd voor de opvang van kinderen
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Momenteel is de unit in gebruik van BSO Kanjers. BSO Kanjers
verhuist naar het pand waar het KDV is gevestigd. De groepsruimte in de unit waar de nieuwe
groep wordt opgevangen heeft een oppervlakte van 50,5 m². Dit is voldoende voor de opvang van
maximaal 14 kinderen.
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De houder heeft de te gebruiken binnen- en buitenruimte aan de toezichthouder getoond en hierop
een toelichting gegeven.
De houder heeft de volgende binnenruimtes getoond in de unit:
• 1 vaste groepsruimte
• Sanitaire voorzieningen
• Keuken
De houder heeft het plan om een verschoonmeubel met watervoorziening te plaatsen in de
groepsruimte. De afzonderlijke keuken beschikt over voorzieningen voor de voedselbereiding.
Op het moment van inspectie wordt de groepsruimte ingericht. Er staat een hoge tafel met
kinderstoelen. Verder is er inventaris geplaatst voor het creëren van een speelhoek en huishoek.
Slaapruimte
Er zijn 2 slaapkamers bij de nieuwe groep gerealiseerd. Hier worden in eerste instantie 10
slaapplekken gecreëerd. Het aantal beschikbare slaapplekken blijft ongewijzigd voor de stamgroep
Banjers.
Buitenruimte
De buitenruimte van het KDV is direct grenzend aan het gebouw van de unit en het KDV.
Deze buitenruimte is met natuurlijke elementen afwisselend met bestrating ingericht en is
voldoende ruim bemeten om speelruimte te bieden aan 44 kinderen; de totale capaciteit aan
kindplaatsen.
De buitenspeelruimte biedt ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per aanwezig kind en is direct
aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.
Conclusie
De accommodatie van het KDV voldoet aan de voorschriften.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mail contact en telefonisch)
Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Plattegrond (aangeleverd op 19-02-2021)
Pedagogisch beleidsplan (Koppel Swoe 11-01-2021)
formulier gemeente Epe

11 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 18-01-2021
KDV Kanjers te Epe

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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 )
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.
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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)
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 beroepskrachtkindratio 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)
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)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV Kanjers

Website

: http://www.koppelepe.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000039810380

Aantal kindplaatsen

: 37

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-SWOE

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

: Mw. M. Poortinga
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Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Epe

Adres

: Postbus 600

Postcode en plaats

: 8160 AP EPE

Planning
Datum inspectie

: 18-01-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 03-02-2021

Zienswijze houder

: 09-02-2021

Vaststelling inspectierapport

: 09-02-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 09-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 09-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 12-02-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze KDV Boeffies
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 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.
We voldoen aan de voorwaarden, zoals getoetst door de GGD en zijn blij dat wij hiermee de groep
Boeffies kunnen gaan openen.
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