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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 8 mei 2017 is KDV en Peuteropvang De Pannevogel van Kinderopvang Juut & Co in opdracht 

van de gemeente Bronckhorst bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Het onderzoek heeft zich 
gericht op alle voorwaarden. 

 

 
Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 
Het KDV De Pannevogel in Steenderen is van integraal kindcentrum (IKC). KDV De Pannevogel is 
een dagverblijf van kinderopvangorganisatie Juut & Co. 

  
  
Inspectiegeschiedenis 
 7 december 2015 heeft het onderzoek voor registratie plaatsgevonden. 
 4 februari 2016 heeft het onderzoek na registratie plaatsgevonden. Aan alle getoetste 

voorwaarden is voldaan. 
  

  
Bevindingen huidig onderzoek  

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 8 mei 2017 blijkt dat de locatie niet voldoet aan de getoetste 
voorwaarden. Er is een observatie uitgevoerd in de praktijk, documenten zijn beoordeeld en er 
heeft er een interview plaatsgevonden met de locatieverantwoordelijke. Op het onderdeel 
Veiligheid & gezondheid zijn tekortkomingen geconstateerd. Tijdens het gesprek op 14 juni 2017 

met de locatieverantwoordelijke zijn deze besproken. Zij heeft inmiddels initiatieven ondernomen 
om de genoemde zaken op te pakken. 
   
Nadere toelichting is te lezen in dit 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 pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
 waarborging emotionele veiligheid 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie 
 ontwikkeling van sociale competentie 

 overdracht van normen en waarden 

  
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. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 

  
Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van vroeg- en voorschoolse educatie is 
gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie. Dit onderdeel komt als laatste aan bod binnen dit domein. 
  
Hieronder worden de bijbehorende voorwaarden toegelicht en beoordeeld. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf De Pannevogel werkt volgens het algemeen pedagogisch beleidsplan van Juut & 
Co. Alle ouders ontvangen dit pedagogisch beleidsplan. Daarnaast ontvangen zij een document met 
algemene informatie over de locatie. Deze twee documenten samen omschrijven de kenmerkende 

visie van het kindcentrum. 
  
Er is een pedagogisch locatiekader voor de peuteropvang en de kinderdagopvang. Deze twee 
opvangvormen zijn beiden onderdeel van KDV de Pannevogel en als één locatie geregistreerd in 
het LRKP. 
 
 

Pedagogische praktijk 

 
Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat de locatieverantwoordelijke zorgdraagt voor 
begeleiding in de praktijk waardoor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan wordt 
gewaarborgd. 
  
Tijdens de praktijkobservatie die is uitgevoerd op maandagmorgen 8 mei 2017 zijn de 3 kinderen 

in de peutergroep bij binnenkomst van de toezichthouder aan het fruit eten en drinken. 
Vervolgens worden de kinderen verschoond. Later op de ochtend is de peutergroep geobserveerd. 
Zij gaan buiten spelen. 
  
Bij de babygroep zijn de volgende momenten geobserveerd: 
 tafelmoment met eten en drinken; 

 verschoonmoment; 
 het vrij spelen in de groepsruimte. 

  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de 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): 
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Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Peutergroep 
De beroepskracht verwoord in veel situaties haar gedrag. Zij past haar lichaamshouding aan door 
bijvoorbeeld naar de kinderen toe te buigen. 

  
Er is sprake van vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Wanneer een kind 
een blote buik heeft helpt de beroepskracht het shirt mee in de broek te stoppen. 
De beroepskracht bespreekt met de kinderen of ze gaan buiten spelen. Zij troost een kindje 
wanneer deze zich gestoten heeft en vertelt dat het kind buiten wel kan gaan rennen maar binnen 
niet. 
  

Babygroep 
Tijdens contactmomenten is de beroepskracht gericht op het kind. Zij vertelt wat ze gaat doen en 

voert korte gesprekjes met de kinderen. Wanneer een kind huilt, zegt de beroepskracht: “Ik kom 
er aan, even wachten". Even later praat en troost zij het kind. Als een kind de vingers in de mond 
heeft zegt de beroepskracht:" Je moet wel je vingers uit de mond halen, anders past de lepel er 
niet in". 

  
De beroepskracht kan van elke kind persoonlijke bijzonderheden benoemen. In het contact met het 
kind wordt deze kennis gebruikt. De beroepskracht geeft regelmatig complimentjes en vraagt: 
"Ben je soms moe?" 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Het welbevinden van de kinderen is goed. 

  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen 
Kinderen hebben op hun opvangdag altijd één of meerdere bekende beroepskrachten en kinderen 

om zich heen. 
  
 
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 

De beroepskrachten ondersteunen en simuleren de ontwikkeling van (individuele)kinderen 
Babygroep 
Dagprogramma 
Er wordt een vast dagprogramma gehanteerd en er wordt gewerkt met een thema.  Het thema is 
lente en er is een "bloemenwinkel" op de groep gemaakt, waar kinderen kunnen spelen met zand 
en kunstbloemen. 

  
Kennis babyfase 
De beroepskracht biedt de kinderen de nodige ruimte om te ontdekken en zich te ontwikkelen. 

Kinderen mogen op de groep met zand spelen en dat verspreid zich over de vloer. Opruimen van 
het zand is geen probleem, de ontwikkeling van de kinderen vind de beroepskracht belangrijker. 
  
Autonomie 

De beroepskracht geeft passende aanwijzingen en vraagt bijvoorbeeld of een kind met de benen 
onder tafel wil blijven zitten. 
  
Responsief 
De beroepskracht volgt de kinderen en reageert daar op een gepaste wijze op. Haar houding is 
rustig, geduldig en vriendelijk. 
  

Peutergroep 
Autonomie 
De kinderen worden gevraagd zelf hun jas aan te trekken. De beroepskracht stimuleert de kinderen 

in woord en gebaar. Wanneer een kind de jas niet pakt vraagt de beroepskracht:" Waar is je jas?" 
Kinderen die rennen op de groep worden daar door de beroepskracht op aangesproken. Iedere dag 
is er een kind die is de "helpende hand". Deze helpt de beroepskracht bijvoorbeeld met het 

speelgoed uit de schuur halen. 
  
Spelbetrokkenheid 
De beroepskracht weet de betrokkenheid en aandacht van de kinderen goed vast te houden. 
Activiteiten volgen elkaar op en deze verbind de beroepskracht met korte gesprekjes met de 
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kinderen. Zo wordt het of er wel of niet naar buiten gegaan wordt een spannend moment, regent 
het wel of niet. 
  
Dagprogramma 
Er wordt een vast dagprogramma gehanteerd en er wordt gewerkt met een thema.  Het thema is 

lente en vandaag hebben de kinderen een kado voor Moederdag afgemaakt. 
  
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 
Babygroep 
Rituelen 
De beroepskracht zorgt voor gewoontevorming en hanteert rituelen. Zo wordt er voor het eten en 

drinken een liedje gezongen. 
  

Aansluiten op de ontwikkelingsfases 
De beroepskracht zit met de kinderen gezamenlijk aan tafel en zij voert gesprekjes met de 
kinderen en wijst op het andere kind aan tafel. 
  

Peutergroep 
Rituelen 
De beroepskracht zorgt voor gewoontevorming en hanteert rituelen. Zo wordt er voor het naar 
buiten gegaan wordt een liedje gezongen. 
  
Begeleiden en feedback 
De beroepskracht bespreekt met de kinderen de mogelijkheid om om de beurt met de auto te 

spelen. In eerste instantie wilden beide kinderen in de auto. De beroepskracht noemt de 
alternatieve mogelijkheden op. 
  

Samen spelen samen leren 
De beroepskracht stimuleert de kinderen tot samen spelen en elkaar helpen. Zo vraagt zij de 
kinderen elkaar te helpen bij de jassen aantrekken. Buiten speelgoed moet gedeeld worden en 
soms moeten kinderen even wachten. 

  
 
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgansgvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
Babygroep 
De beroepskracht vraagt een kindje recht aan tafel te blijven zitten tijdens het eten. 

  
Voorbeeldfunctie 
De beroepskracht geeft de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen. Ze is vriendelijk, luistert, leeft mee en troost. 
  
Respectvol contact 
De beroepskracht benoemt wat zij doet tijdens de verzorgingsmomenten en volgt de reacties van 

de baby. 
  
Peutergroep 
Afspraken en regels 
Afspraken die onder meer gehanteerd worden zijn: rennen doe je buiten, niet binnen, handen 
wassen na toiletbezoek, niet botsen met de auto of driewieler, want dan kan je een ander kind pijn 
doen. 

  
Voorbeeldfunctie 
De beroepskracht geeft de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen. Ze is vriendelijk, luistert, leeft mee en troost. 
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Voorschoolse educatie 
 
De peuteropvang van KDV De Pannevogel is geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur op de maandag-
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen. Hierdoor wordt voldaan aan de voorwaarde 
dat er tenminste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

kan worden aangeboden. 
  
Voor de Voorschoolse Educatie (VE) wordt gebruik gemaakt van de methode "Startblokken". Dit is 
een erkende interventiemethode voor vroeg- en voorschoolse educatie. 
  
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op 
  

Tijdens de observatie op 8 mei zijn er 8 kinderen aanwezig. Hiervoor is een beroepskracht ingezet. 
Deze beroepskracht heeft de basisopleiding "Startblokken" gevolgd. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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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 gedrag (VOG) van de beroepskrachten zijn beoordeeld. Deze verklaringen 
voldoen aan de voorwaarden. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Uit de beoordeling van de diploma's blijkt dat de beroepskrachten beschikken over de voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie (zoals in de cao kinderopvang is opgenomen). 
 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn twee stamgroepen bij KDV De Pannevogel. Er zijn vaste beroepskrachten werkzaam op deze 
locatie. Bij afwezigheid van de vaste beroepskracht wordt gebruik gemaakt van een invalkracht van 

Juut & Co die bekend is met de werkwijze. Er is sprake van twee groepsruimtes waardoor 
gewaarborgd is dat kinderen van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik maakt. 
  

De stamgroepen zijn als volgt ingedeeld: 
 Een peutergroep waarin maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden 

opgevangen. 
 Een verticale groep waarin maximaal 6 kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. 
  
De kinderen van de kinderdagopvang verlaten soms de stamgroep om deel te nemen aan een 
activiteit van de peutergroep. Tijdens deze activiteit wordt de maximale groepsgrootte van 16 

kinderen tijdelijk losgelaten. 
  
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de observatie worden er voor het aantal feitelijk aanwezige kinderen voldoende 
beroepskrachten ingezet. Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

  
De verdeling is als volgt: 
  
 8 kinderen met één beroepskracht in de peutergroep 
 3 kinderen met één beroepskracht bij de dagopvang 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken tijdens de observatie. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. te Brake) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
  
Kort samengevat gaat het over de volgende onderwerpen: 
  
 De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, d.m.v. een 

risico-inventarisatie. 

 De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op 
het gebied van kindermishandeling en/of seksueel misbruik (met inbegrip van huiselijk 
geweld). 

 De houder dient ervoor zorg te dragen dat er altijd iemand mee kan kijken of luisteren indien 
er sprake is van de situatie dat een beroepskracht alleen op de groep staat (het vier-
ogenprincipe). 

  

De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 23 en 24 
november 2016. Een plan van aanpak is gemaakt en een werkwijze is vastgesteld door de houder. 

  
De ruimtes die in gebruik zijn, zijn niet allemaal geïnventariseerd. Uit de observatie in de praktijk 
blijkt dat de beroepskrachten niet handelen conform het vastgestelde beleid. 

  
Uit de observatie, een steekproef, de beoordeling van de RI en het gesprek met de 
beroepskrachten blijkt dat: 

 in de gang een kapotte stoel staat met verschillende scherpe punten er aan. De beroepskracht 
ziet in dat dit niet veilig is maar zegt tegelijk dat er geen ruimte is om deze stoel weg te 
bergen. 

 dat de temperatuur in de groepsruimte slecht te regelen is. De toezichthouder en de 
beroepskracht vinden het koud op de groep, maar de beroepskracht kan de temperatuur op de 
groep niet regelen. Dit is reeds eerder aangegeven bij de leidinggevende van de locatie maar 
tot op heden is de situatie zo gebleven dat de temperatuur niet te regelen is. 

 in de RI staat dat er geen box aanwezig is maar op het KDV staat een hoge box. 
 In de hoge box ligt een niet passend kleed waar kinderen makkelijk onder kunnen komen en 

verstikking mogelijk kan plaatsvinden. Dit is bekend bij de beroepskracht en zij geeft aan dit 

te hebben aangegeven bij haar leidinggevende maar tot op heden is er geen actie op 
ondernomen. De beroepskracht zal haar leidinggevende de opnieuw deze onveilige situatie 
ander de aandacht brengen en het kleed zal uit de box gehaald worden. 

 op het buitenspeelterrein staan paardenbloemen en brandnetels waarmee kans op vergiftiging 

en steken aanwezig is. 
 op de peutergroep staat een verbanddoos op kindhoogte. Deze is eenvoudig door kinderen te 

openen. 
 in de verbanddoos zitten producten die de houdbaarheidsdatum overschreden hebben. 
 de beroepskrachten hebben beiden een bewerkte ring om. Dit is niet conform de hygiëne 

regels van het KDV 

 de speelzaal die wekelijks gebruikt wordt is niet meegenomen in de RI 
  
Tijdens het onderzoek op 04-02-2016 is het volgende met de locatieverantwoordelijke besproken: 
er ontbreekt een handenwasgelegenheid in de verschoonruimte. Er is een wasbak voor de kinderen 

maar deze bevindt zich op kindhoogte en beschikt alleen over koud water. Deze wastafel is niet 
geschikt voor de beroepskrachten om de handen te wassen na een verschoning. De 
locatieverantwoordelijke geeft in 2016 aan dat dit een tijdelijke situatie betreft omdat men op zoek 

is naar een verschoonmeubel met wastafel.  
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Tijdens het onderzoek op 08-05-2017 blijkt dat er geen andere wasgelegenheid is geplaatst. De 
locatieverantwoordelijke geeft aan dat het moeilijk is om een passend meubel aan te schaffen. Ze 
is nog steeds bezig om een passend meubel te vinden om vervolgens deze aan te schaffen. 
  
Conclusie: 

Niet alle ruimtes zijn meegenomen, beroepskrachten handelen niet conform het vast gestelde 
beleid. Hier uit blijkt dat de houder de risico's verkeerd inschat, omdat zij er vanuit gaat dat deze 
worden gereduceerd doordat wordt gedaan wat is vastgesteld. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, 
verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
   

 De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 

Meldcode kindermishandeling 
 
Er is een meldcode Kindermishandeling vastgesteld. 
Uit het gesprek met één van de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte is van de inhoud van de 
meldcode. De beroepskracht weet waar ze op kan letten en welke stappen zij kan nemen bij een 
vermoeden van kindermishandeling. 
 

 
Vierogenprincipe 
 
Tijdens de observatie wordt de opvang dusdanig georganiseerd dat de beroepskracht de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere 

volwassene. Zo zijn er onder meer camera's geplaatst. 
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. te Brake) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. te Brake) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Protocol vierogenprincipe 
 Sociale kaart 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 

 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
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". 
  

  
Binnenruimte 
 

De ruimte van de peutergroep is passend ingericht. Er zijn rustige en actieve hoeken in de ruimte 
die elkaar niet belemmeren. Er is geschikt materiaal aanwezig voor de leeftijdsgroep. 
  
De inrichting van de babygroep is passend ingericht en er zijn afzonderlijke slaapruimtes voor de 

kinderen tot anderhalf jaar. De ruimte biedt voldoende ontspanning en comfort. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte is passend ingericht. Er zijn verschiilende mogelijkheden voor(samen) spel. 
Er zijn onder meer fietsen en loopkarren. 

De locatieverantwoordelijke geeft in een gesprek op 14 juni 2017 aan dat er iemand zich voortaan 
bezig gaat houden met het onderhoud van de open plek op het speelterrein. Hij zal er zorg voor 
dragen dat de paardenbloemen en brandnetels verwijderd worden. De aanschaf van een passend 

buiten speeltoestel heeft de aandacht. 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden m.b.t. Accommodatie en inrichting. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. te Brake) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet Kinderopvang 

stelt dat de houder moet zorgdragen voor: 
  
 het adequaat informeren van ouders 
 ouderinspraak middels een oudercommissie 
 het vaststellen van een klachtenregeling 
  

  
Informatie 
 

De locatieverantwoordelijke geeft aan dat alle ouders het algemeen pedagogisch beleid en de 
locatie specifieke informatie ontvangen. 
  
Op de website van Juut & Co staat het meest recente inspectierapport van locatie De Pannevogel. 

  
In de algemene informatie worden ouders geïnformeerd over de klachten- en geschillenregeling. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie. 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld waarin drie ouders van de kinderopvang zijn 
vertegenwoordigd. 
 

De oudercommissie heeft de toezichthouder van informatie voorzien. Onder meer over de volgende 
onderwerpen: 
 het pedagogisch beleid 

 inzet van beroepskrachten 
 het vier-ogen principe 
 de groepsgrootte 
 de klachtenregeling 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

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

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. te Brake) 
 Vragenlijst oudercommissie 

 Reglement oudercommissie 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 

groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 

afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 

aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder 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, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 wordt afgehandeld; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
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 een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 

adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Juut & Co KDV en Peuteropvang De Pannevogel 

Website : http://www.juutenco.nl 
Aantal kindplaatsen : 22 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Salomé Beheer B.V. 

Adres houder : Tuinstraat 17 

Postcode en plaats : 7071 VW Ulft 
KvK nummer : 09153094 
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 :  J. Huberts 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bronckhorst 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 08-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 14-06-2017 
Zienswijze houder : 19-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 19-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze: 
We zijn blij dat het pedagogische klimaat goed is op de groepen. Verder hebben we de punten 
mbt de RIE meteen aangepakt: 

 De stoel is verwijderd in de hal. 
 De RIE is mbt de box meteen aangepast en ook hebben we meteen een nieuw boxkleed 

aangeschaft en geplaatst. 
 Het buitenspeelterrein is omgespit en heeft onze volledige aandacht. Wij zijn al een tijdje op 

zoek naar een leuk speeltoestel/glijbaan die voldoet aan de afmetingen en betaalbaar is. 

 De verbanddoos is meteen verwijderd. Ze gebruiken een grote verbanddoos op de groepen 
die onlangs nog is gecontroleerd door een erkend bedrijf. 

 De speelzaal wordt opgenomen in de RIE. Het gedeelte wat opgenomen was, was te summier. 
 Bij het personeel de hygiëne richtlijnen nogmaals onder de aandacht gebracht. 
 De temperatuur is vanaf het begin van het gebruik van het pand al onder de aandacht 

gebracht van de betreffende organisatie. Dit is moeilijk om op te lossen, maar heeft onze 
aandacht. 

 Naar een geschikte verschoonmeubel wordt gezocht. 
  

  
Met vriendelijke groeten, 
  
Mariël te Brake 

  
Kinderopvang Juut & Co 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


