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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. 

 

 
Beschouwing 
  

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen 

de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
 
Algemene kenmerken peuteropvang: 
 

Peuteropvang Hupsakee is een onderdeel van Kinderopvang Juut en Co en is gehuisvest in het 
Buurtschapshuis, Molenweg 17 Heelweg. Op 30 januari 2018 is er een jaarlijks onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van gemeente Oude IJsselstreek. Deze peuteropvang staat met 16 
kindplaatsen geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang en daarnaast wordt er geen VE 
aangeboden. Opvang wordt geboden op dinsdag en donderdagochtend aan één stamgroep met per 
dag maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
  

Inspectiegeschiedenis: 
Juni 2015; onderzoek voor registratie (overname bestaande PO Hupsakee, voorheen Kinderopvang 

Humanitas) 
Op 2 februari 2016; onderzoek na registratie, tekortkomingen / aandachtspunten m.b.t. de 
binnenspeelruimte. 
  

Op 11 april 2017; er heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden i.v.m. een tijdelijke 
verhuizing naar de basisschool. 
Op 2 november 2017; er heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Uit het onderzoek na 
registratie blijkt dat de locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Op 1 januari 2018 is PO Hupsakee weer terug op de oude locatie. Het Dorpshuis is verbouwd. 

Peuteropvang maakt gebruik van de grote zaal en aangrenzende buitenspeelruimte. 
  

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observatie van de 
praktijk, interviews met de beroepskrachten en een interview met de houder. 
  
Conclusie: 
Op dit moment voldoet de houder nog niet aan alle kwaliteitseisen Kinderopvang die ingaan per 1-

1-2018. Zie verder uitwerking rapport. 
   

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid; 

 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

 ontwikkeling van sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de 

opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat 
een aantal voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit beleidsdocument. 
Om een helder beeld te krijgen van beleid en visie is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. 
  
Houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan Juut & Co en daarnaast een locatiegericht 

werkplan PO Hupsakee opgesteld. Peuteropvang Hupsakee biedt twee ochtenden per week opvang 
aan en tijdens deze opvang zijn er altijd twee beroepskrachten aanwezig. 
  
Hieronder volgen de bevindingen: 
  
Tijdens de observatie werd duidelijk dat de praktijk niet overeenkomt met de inhoud van het 
beleidsplan. Zie onderstaande voorwaarden: 

  

1. 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; 
  
Tijdens het inspectiebezoek op 30 januari 2018 zijn de beroepskrachten niet op de hoogte van het 

mentorschap. In het pedagogisch beleidsplan is dit wel opgenomen maar wordt in de praktijk niet 
ten uitvoer gebracht. Houder is hiervan op de hoogte. 
  
2. 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. 
  

In het beleidsplan is niet opgenomen de wijze waarop (met toestemming van de ouders) kennis 
over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de buitenschoolse opvang bij de 
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang. 
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3. Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren 
en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
  

PO Hupsakee maakt gebruik van een vrijwilliger. In het werkplan is niet concreet aangegeven 
welke taken ze uitvoert in de praktijk. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Verantwoorde dagopvang 
 

Het bieden van verantwoorde dagopvang 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang). 
  

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de 
verantwoorde peuteropvang is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de 
observatie van de pedagogische praktijk. Voor deze observatie maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR. 
  
De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagochtend 30 januari 2018. Centraal staat deze 

ochtend het thema: "Nationale voorleesdag, Tijgertje slaapt". Gedurende de volgende momenten 
heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden: 

  
 Eet- en drinkmoment; 
 Verschonen; 
 Voorleesactiviteit; 

 Knutselactiviteit; 
 Vrij spelen. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van pedagogische basisdoelen (waarbij de 
schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval 
zorg, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

  
 
Op een sensitieve en responsieve manier met de 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; 
De beroepskrachten kennen ieder kind bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden. De 
beroepskrachten communiceren met de kinderen. De beroepskrachten communiceren op 
kindhoogte met de kinderen.  
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Ze knielen bijvoorbeeld bij de kinderen en hebben oogcontact als ze met een kind praten. De 
beroepskracht vraagt: Hoe gaat het met je? Ze heeft daarbij oogcontact maar ook geeft ze het 
kind een aai over de rug. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. De beroepskrachten hebben oog en oor voor de 

kinderen. Ze gaan naast de kinderen zitten tijdens het eten en drinken. Het welbevinden is goed. 
Tijdens het verschonen is er interactie. De beroepskracht vertelt wat ze doet. 
  
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. 
De beroepskracht gebruikt het zingen van een liedje als herkenningsmiddel voor de kinderen dat er 
naar een andere activiteit wordt overgegaan. 

  
  

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. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om leerervaringen op te doen dankzij het activiteitenaanbod. 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. Ieder kind krijgt 
leerervaringskansen. De peuteropvang werkt met thema's. Op dit moment is het thema "Nationale 
voorleesdag" in beeld. Het is zichtbaar in de ruimte door boekjes, werkjes en inrichting. Tijdens de 
observatie werd het boekje van de Nationale voorleesdag voorgelezen; "Tijgertje slaapt!" 
Daarnaast gingen ze deze ochtend een tijgermasker inkleuren. Iedereen deed enthousiast mee. 
  
Tijdens de observatie vrijspelen, hier zijn ook leermomenten ingebouwd, zoals bij het bouwen van 

een toren worden de kleuren benoemd en wordt er samen geteld, "hoeveel blokjes liggen er nog?". 
  
   

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. 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 

Kinderen krijgen informatie en hulp om contact te maken met groepsgenootjes. De 
beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen. Zo leert ze de kinderen de namen van 
de groepsgenootjes door te zeggen: "Ik zit naast jou, wie zit er nog meer naast jou? Hoe heet zij 
ook al weer?" 
  
Participatie 

De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. 
  

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. 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. 
De beroepskrachten reageren naar alle kinderen vriendelijke en duidelijk. De omgangsregels en 
gewoonten zijn duidelijk maar er wordt niet krampachtig aan vastgehouden. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.  
Beroepskrachten begeleiden de kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 

in de groep. Beroepskracht legt tijdens het neus snuiten uit: "even blazen door je neus, gaat 
steeds beter, goed zo! Een kindje heeft een vieze neus, geeft aan: "ik heb een snotterbel, mag ik 
een zaddoek? Beroepskracht geeft aan: "wat goed dat jij dit meldt, pak maar een zaddoek" wordt 

hierbij geprezen dat hij dit al zo goed kan. 
   
Conclusie: Bij PO Hupsakee wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de vier 

pedagogische basisdoelen. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (30-01-2018) 
 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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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, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
   

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De verklaringen omtrent het gedrag van beide beroepskrachten en vrijwilliger die worden ingezet 
voldoen aan de voorwaarden. 
  
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De aanwezige beroepskrachten zijn passend gekwalificeerd volgens CAO kinderopvang. 
  
 
Aantal beroepskrachten 
 

PO Hupsakee biedt opvang aan in één stamgroep waarin maximaal 16 kinderen worden 
opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar. Opvang vindt plaats op dinsdag en donderdagochtend, 
tijdens de opvang zijn er altijd twee beroepskrachten aanwezig. Op donderdag maakt men 

naast beide beroepskrachten ook gebruik van een vrijwilliger. 
  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bevindingen 
PO Hupsakee bestaat uit één stamgroep met maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee tot 
en vier jaar met twee beroepskrachten. 
  
Op dit moment zijn de beroepskrachten niet op de hoogte van het begrip mentor en invulling van 

deze taak. De kinderen hebben nog geen mentor toegewezen gekregen. 
  
Bovenstaande is met de houder besproken, ze is hiervan op de hoogte en gaat ermee aan de slag. 

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

 
 

 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)  
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De Nederlandse taal is de voertaal. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (30-01-2018) 
 Diploma beroepskracht 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 

 EHBO diploma 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Peuteropvang is per 1-1-2018 verhuisd en weer terug op de oude locatie. 
  
Uit de beoordeling van de documenten blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat er een risico-
inventarisatie wordt opgesteld. 

  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 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; locatie is recentelijk gestart, beschrijving van de wijze waarop de houder er 
zorg voor draagt wordt eerstvolgende inspectie meegenomen. 
  

Het beleid m.b.t. het 4-ogenprincipe is vastgelegd in het veiligheidsbeleid. Uit de observatie blijkt 
dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord 
kan worden door een andere volwassene. Tijdens opvang zijn er altijd twee beroepskrachten 

aanwezig. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan op grensoverschrijdend gedrag. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen. Tevens 
wordt er beschreven hoe er om wordt gegaan met het risico op grensoverschrijdend gedrag door 
beroepskrachten en overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
   
Beide beroepskrachten zijn voorzien van een EHBO diploma. 

  
Verder blijkt uit de observatie in de praktijk dat de beroepskrachten handelen conform het 
vastgestelde beleid. 

  
De risico’s die tijdens de observatie benoemd zijn betreffen slechts voorbeelden. In het gesprek 
met de beroepskracht is besproken dat de houder ervoor verantwoordelijk is dat de risico’s met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid tot een minimum beperkt zijn en blijven. 

  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
  
De houder heeft de beroepskrachten geïnformeerd over de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij 

moeten nemen bij een vermoeden en op welke signalen ze kunnen letten. 
  
Protocol KM/HG; is geen actuele versie, zie verwijzing naar AMK. Daarnaast is de sociale kaart niet 
up to date wat betreft adressen en het ontbreken van een aanvulling m.b.t. de 

vertrouwensinspecteur (VI). Deze punten zijn met de houder telefonisch besproken. 
  
Houder en beroepskrachten zijn niet op de hoogte van onderstaande voorwaarden. Het onderdeel 

VI is niet opgenomen in het protocol.  
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Het betreft: 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
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, de houder onverwijld in overleg treedt 

met de vertrouwensinspecteur 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 van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon 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, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
  

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
  

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

 
 

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
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, de houder 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur 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 van een kindercentrum onverwijld 
aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 

onderneming van de houder werkzaam persoon 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, hij de houder van het kindercentrum 
daarvan onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet 

worden gesteld de houder zelf is, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de 
onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens 
houder zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of 
mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, 

in contact treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk 

vermoeden aangifte doet bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang)  
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (30-01-2018) 
 Sociale kaart 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan 
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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 "ruimte en inrichting". 
   

 
Eisen aan ruimtes 
 

De peuteropvang beschikt over een grote ruimte in het buurtschapshuis. Deze ruimte wordt voor 
de opvang ingericht en aan het eind van de ochtend weer ontruimd. De peuteropvang beschikt 
over een eigen magazijn voor opslag meubilair en speelgoed. Verder is er geschikt spelmateriaal 
aanwezig. Het materiaal is in goede conditie en compleet. Er zijn verschillende speelhoeken 

gedefinieerd. 
  
Er is voldoende buitenspeelruimte aanwezig, deze is aangrenzend, ingericht en omheind. 
  
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (30-01-2018) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 
  

Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid. 
  
 
Informatie 
  

Aan deze voorwaarden is voldaan. 
  
De houder informeert de ouders door middel van nieuwsbrieven, bij intake, per mail of telefonisch 

contact. 
  
Het inspectierapport is in te zien via een link op eigen website. 
  

Houder is op aangesloten bij de geschillencommissie. 
 
 
Klachten en geschillen 
  
De houder heeft een regeling voor de afhandeling van klachten en is aangesloten bij een erkende 
geschillencommissie. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 2a 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 2b 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 2c 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; art 3 lid 2d 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 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 

houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. 
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger moet voordat deze persoon zijn 
werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4 en 9 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 

in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 

ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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 voertaal wordt gebruikt. Waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of 
spreektaal in levend gebruik is mag ook die taal als voertaal worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 

Er wordt mede naast de Nederlandse voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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 3c 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 3d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het 
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat) 

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

- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- 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 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 AMHK of een deskundige op het gebied van 
letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het AMHK; 

e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 

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, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur 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 van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon 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, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 

artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 

werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden 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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder 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 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 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) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Klachten en geschillen 

De houder 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 
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 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 : Juut & Co Peuteropvang Hupsakee 

Website : http://www.juutenco.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000032745680 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuteropvang Juut en Co 

Adres houder : Nijverheidsweg 7 
Postcode en plaats : 7071 CH Ulft 
KvK nummer : 57064563 
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 :  Mevr. C. te Boekhorst 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oude IJsselstreek 
Adres : Postbus 42 

Postcode en plaats : 7080 AA GENDRINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 08-02-2018 
Zienswijze houder : 15-02-2018 
Vaststelling inspectierapport : 15-02-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-02-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-02-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze: 
 
Wij zijn tevreden met dit mooie rapport. De punten met betrekking tot het pedagogisch beleid zijn 

aangepast en opgepakt. De leidsters kennen nu het begrip mentorschap. Ze handelden er al wel 
naar. Zo zijn de kinderen verdeeld en houdt de betreffende leidsters, de “mentor”, de gesprekken 
met de ouder. Omdat ze groep zo klein is, bespreken ze alle kinderen samen en zodoende 
beseften ze niet dat hetgeen ze doen onder mentorschap valt. De KM/HG protocol en de sociale 
kaart is up to date gemaakt. Tevens is de vertrouwensinspecteur opgepakt en opgenomen in het 

protocol. 
  

Met vriendelijke groeten, 
  
Mariël te Brake 
  
Kinderopvang Juut & Co 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


