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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.
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Beschouwing
Feiten over Peuterdagopvang de Vliegerdt (KDV)
Peuterdagopvang de Vliegerdt maakt onderdeel uit van Stichting Kinderopvang Nissewaard en is
per 26 november 2018 geregistreerd als kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK).
De peuteropvang heeft de beschikking over een e igen groepsruimte in basisschool De Vliegerdt in
Abbenbroek. De locatie biedt gedurende 2 ochtenden per week opvang aan een peutergroep met
maximaal 15 kindplaatsen. De houder maakt gebruik van het programma voor voorschoolse
educatie (VE) 'Startblokken'. De locatie is momenteel nog slechts 2 dagdelen per week geopend.
Na de zomervakantie 2020 zal het aantal uren dat de locatie geopend is uitbreiden en zal
de locatie ook aangemerkt worden als VE-locatie.
Inspectiegeschiedenis

15-04-2019; nader onderzoek. Hierbij zijn de overtredingen voor wat betreft de inzet van de
stagiaire en de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid niet meer geconstateerd.

31-01-2019: onderzoek na registratie. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd voor wat
betreft de inzet van de stagiaire en de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid.

16-10-2018: onderzoek voor registratie. Hierbij is geconstateerd dat de VOG-verificatie van de
houder niet in orde was. Aan de gemeente is geadviseerd de locatie pas te registreren nadat
een nieuwe VOG-RP is afgegeven.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk voldoende op orde bevonden. Ook op de
overige voorschriften zijn geen overtredingen geconstateerd.
Er is een overmachtssituatie en aandachtspunt geconstateerd binnen het domein Veiligheid en
gezondheid.
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Stichting Kinderopvang Nissewaard heeft een pedagogisch beleidsplan geschreven voor
peuteropvang de Vliegerdt.
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is beoordeeld op een concrete beschrijving van:








hoe invulling wordt gegeven aan de aspecten van ve rantwoorde dagopvang;
hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij wordt gestreefd
naar een doorlopende lijn met basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Hierbij wordt in ieder
geval ingegaan op overdracht naar school en buitenschoolse opvang met toestemming van de
ouders en op het doorverwijzen van ouders bij signaleren van bijzonderheden in de
ontwikkeling of problemen naar passende instanties;
de wijze waarop aan de ouders bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor va n het
kind is en hoe deze periodiek de ontwikkelingen van het kind met de ouders bespreekt;
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep;
aard en organisatie van activiteiten waarbij de kinderen de stamgroepruimte verlaten;
taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers.

De bovenstaande beschrijvingen staan voldoende concreet beschreven in het pedagogisch
beleidsplan.
Onderstaande voorwaarden zijn niet beoordeeld omdat de situatie niet voorkomt/mogelijk is op de
locatie:

afwijking van de beroepskracht-kind ratio;

wennen aan een nieuwe stamgroep. Er wordt alleen 1 peutergroep opgevangen op de locatie;

beleid t.a.v. gebruik kunnen maken van extra dagdelen. De locatie is vooralsnog alleen
gedurende 2 dagdelen geopend.
De houder heeft aangegeven dat het pedagogisch beleidsplan binnenkort aangepast zal worden
omdat de locatie aangemerkt zal gaan worden voor Voorschoolse Educatie.
De houder draagt er zorg voor dat conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld.
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering ervan in de praktijk.
Pedagogische praktijk
De





4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geo bserveerd en beoordeeld:
Emotionele veiligheid
Persoonlijke competentie
Sociale competentie
Overdracht van normen en waarden

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 (versie januari 2015) met de daarin
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit
het veldinstrument zijn cursief gedrukt.
4 van 24
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-07-2020
peuterdagopvang de Vliegerdt te Abbenbroek

Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden u itgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het begroetingsrondje in de kring, een kleine
kringactiviteit, het eten en drinken op de groep en het vrij spelen.
De locatie is in verband met he t Corona-virus tijdelijk gesloten geweest en 2 weken geleden weer
opgestart. Eén van beide aanwezige beroepskrachten is sinds januari werkzaam op de locatie, de
andere beroepskracht werkt sinds 2 weken op de locatie. Beide beroepskrachten zijn wel al een
aantal jaren werkzaam bij Stichting Kinderopvang Nissewaard.
Er zijn tijdens de observatie 2 beroepskrachten met 8 kinderen aanwezig.
Emotionele veiligheid
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast)
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
Observatie:
Bij binnenkomst van de toezichthouder zitten de kinderen op de grond met een beroepskracht in
de kring. Een welkomstliedje met de namen van de kinderen wordt gezongen. Het ritueel is bekend
bij de kinderen, ook dat de naam genoemd wordt van he t kind dat naast hem/haar zit. De namen
en de aanwezigheid van de beide beroepskrachten worden ook meegenomen in het liedje. De
kinderen zijn ontspannen, enkelen geven elkaar een knuffel tussendoor. De beroepskrachten
hebben tijdens de kringactiviteit (gelijke kleur zoeken en benoemen van papier en duploblokje) ook
oog voor de wat meer verlegen en jongere kinderen. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen de kans
krijgen om ook wat te zeggen.
Sociale competentie
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan
wat wèl de bedoeling is.
Observatie:
Tijdens het vrij spelen is er af en toe wat onenigheid over het delen van speelgoed. Als voorbeeld
willen 2 kinderen allebei de 'verkleedschoenen' aan. De kinderen komen er zelf niet uit. Een
beroepskracht vraagt: "Wat is er aan de hand?" Ze laat het de kinderen vertellen en zegt
vervolgens: "Misschien kunnen jullie er iets over afspreken samen." De kinderen komen er samen
nog niet uit. De beroepskracht doet vervolgens een voorstel en vraagt vervolgens aan de kinderen:
"Is het zo opgelost?" De kinderen antwoorden: "Yes". Samen spelen de kinderen vervolgens
verder.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee
voldaan is aan de wettelijke vereisten.
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Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (Peutergroep de Vliegerdt, versie 2019, gedownload van website)
Pedagogisch beleidsplan, versie 2020, nagezonden na inspectie
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij deze steekproef is de inschrijving en de koppeling in het personenregister kinderopvang (PRK)
van de 3 vaste beroepskrachten, de pedagogisch coach en het bestuur beoordeeld.
De gecontroleerde beroepskrachten en de pedagogisch coach zijn ingeschreven en gekoppeld aan
de houder in het PRK.
De houder heeft aangegeven dat er eind 2019 een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden.
Op het moment van inspectie staan 3 bestuursleden nog niet ingeschreven en gekoppeld in het
PRK. De toezichthouder heeft met de houder hiervoor afgesproken om bij de eerstvolgende
inspectie van een locatie van de houder een herstelaanbod te doen. Een reële termijn voor
herstelaanbod is bij deze inspectie niet haalbaar in verband met de verschillende overlappende
vakantieperioden. De houder heeft aangegeven wel al actie te zullen ondernemen richting de
bestuurders voor het aanvragen van een VOG.

Opleidingseisen
De drie door de toezichthouder gecontroleerde be roepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie.
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de
leeftijd van de kinderen.
Er zijn 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep aanwezig. De
beroepskrachten hebben aangegeven dat momenteel ook niet meer kinderen voor de locatie
ingeschreven staan.
Op de locatie wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Momenteel zijn er geen stagiaires werkzaam op de locatie.
Aan de voorschriften wordt voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De berekening van de ureninzet van de pedagogische beleidsmedewerker over het jaar 2020 is
voor peuteropvang de Vliegerdt door de toezichthouder ingezien. De houder heeft aangegeven dat
deze berekening zal worden opgenomen in het pedagogisch beleidsplan dat momenteel herzien
wordt. De houder plaatst de pedagogische beleidsplannen op de website.
In de berekening is onderscheid gemaakt tussen het aantal uren dat bestemd is voor het werken
aan beleidsvoornemens en het aantal uren dat besteed wordt aan coaching. Voor peuteropvang de
Vliegerdt is berekend dat er voor 2020 50 uren voor het werken aan beleidsvoornemens zijn
opgenomen en 4,1 uur voor coaching van de beroepskrachten.
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Daarnaast is beoordeeld of de berekende ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in het
voorgaande jaar daadwerkelijk is uitgevoerd zoals dit schriftelijk door de houder is vastgelegd.
Over het jaar 2019 was voor locatie peuteropvang de Vliegerdt 50 uur berekend voor het werken
aan beleidsvoornemens en eveneens 4,1 uur voor de coaching van de beroepskrachten.
De houder heeft de taken en uren van beleidsmedewerker en coach gesplitst. De houder verricht
zelf de beleidstaken. De coachingswerkzaamheden worden verricht door de locatiemanager.
De beroepskrachten die in 2019 werkzaam waren op de locatie, zijn momenteel niet meer
werkzaam op de locatie. Twee van de drie huidige beroepskrachten, die tijdens de inspectie
aanwezig waren, zijn al langer in dienst bij de houder (op andere locaties). Uit het gesprek met
deze beroepskrachten is gebleken dat zij in 2019 daadwerkelijk zijn gecoacht door de pedagogisch
beleidsmedewerker van de organisatie. Uitgaande van deze informatie en de informatie van die de
pedagogisch coach op schrift heeft gezet en mondeling toegelicht heeft, kan worden geoordeeld dat
voldaan is aan het voorschrift.
Coaching vond in 2019 met name plaats op basis van 1-op-1 gesprekken met beroepskrachten. De
coach is in november 2019 gestart met de Kiki-training. Deze training loopt nog door tot oktober
2020. Aangegeven is dat in 2020 ook gecoacht zal gaan worden door middel van Coaching on the
job en 'Beeld In-zicht'.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De locatie heeft een registratie voor 15 kindplaatsen. De opvang vindt plaats in één stamgroep. De
locatie is gedurende 2 dagdelen per week geopend. De beroepskrachten hebben aangegeven dat
alle ingeschreven kinderen beide dagdelen komen. Mo menteel bestaat de groep uit 8 kinderen.
Er zijn 3 beroepskrachten (1 of 2 per dagdeel) op de locatie werkzaam. De mentortaken zijn,
gezien het huidige aantal ingeschreven kinderen, toebedeeld aan 1 van de 3 beroepskrachten. De
mentor is, in eerste instantie, het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en
het welbevinden van de kinderen.
Aan de voorschriften wordt voldaan.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op de peuteropvang is Nederlands de voertaal en de documenten zijn geschreven in het
Nederlands.
Er wordt voldaan aan de voorschriften.
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een Beleid veiligheid en gezondheid opgesteld op basis van het format van
Veiligheid.nl (Risicomonitor). De inventarisatie wordt uitgevoerd door de preventiemedewerker in
samenwerking met de beroepskrachten op de locatie. Uit het veiligheidsverslag is gebleken dat de
laatste risico-inventarisaties zijn gedaan in april 2020. Het veiligheids - en gezondheidsbeleid van
de locatie is hierna aangevuld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is inzichtelijk op de website
van de houder.
Het beschrijft concreet:

de wijze waarop de houder samen met de beroepskrachten zorg draagt voor het cyclisch
geheel: vormen-implementeren-evalueren-actualiseren

de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid

het risico op grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en
kinderen

een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen binn en welke termijn
zijn/worden genomen betreffende: veiligheid, gezondheid en risico op grensoverschrijdend
gedrag (o.a. 4 ogenprincipe, VOG's, elkaar aanspreken)

hoe kinderen leren om te gaan met kleine risico's

hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor belanghebbenden

hoe de achterwacht is geregeld indien er 1 beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het vastgestelde
veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering ervan in de praktijk.
Er is tijdens de opvang te allen tijde minstens één volwassene aanwezig met een EHBO -kwalificatie
conform de voorschriften.
De inspectie heeft zich met name gericht op de dagelijkse praktijk. In verband met de Coronamaatregelen heeft er een zeer beperkte steekproef plaatsgevonden met betrekking tot de
aanwezige risico's. De praktijksituatie zal bij een volgende inspectie opnieuw beoordeeld worden.
In de praktijk zijn de volgende risicovolle situaties aangetroffen:

De peuteropvang maakt gebruik van buitenspeelmaterialen van de basisschool. Meerdere
rijdende materialen vertonen achterstallig onderhoud, fietshandvatten zijn kapot. De kinderen
kunnen hun vingers beknellen in de holle buizen en doo r de scherpe metalen buis bij een
valpartij ernstig letsel oplopen. De beroepskrachten hebben bij de inspectie direct, na de
opmerking van de toezichthouder, de kapotte materialen apart gezet. De houder heeft na de
inspectie aangegeven dat de kapotte speelmaterialen vervangen of gerepareerd zullen worden.

De groepsruimte kent een heel hoog aantal stopcontacten. De meeste stopcontacten zijn
voorzien van afdekplaatjes. Enkele afdekplaatjes zijn verwijderd, deze stopcontacten worden
op het moment van inspectie niet gebruikt. De afdekplaatjes liggen bij de stopcontacten in de
buurt. Mogelijk zijn de plaatjes deels verwijderd door derden. De beroepskrachten dienen
er alert op te zijn dat de afdekplaatjes teruggeplaatst worden. Dit is besproken op de locatie.

De kinderen maken gebruik van een hoge po (met het uiterlijk van een toilet). Deze po is
geplaatst in de groepsruimte. Bij navraag vertellen de beroepskrachten dat de po aan het eind
van het dagdeel geleegd en schoongemaakt wordt. Indien een kind er een 'gro te boodschap'
op zou hebben gedaan, zou de po direct gereinigd worden. Het toilet wat oorspronkelijk
gebruikt werd, ligt op ruime afstand van de groepsruimte. In verband met praktische (ook
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genoemd Corona-maatregelen) zou gebruik gemaakt worden van de po. Met de houder en
de preventiemedewerker is besproken dat het gebruik van een po in de groepsruimte niet
wenselijk is. Er wordt hiermee niet gewerkt volgens de richtlijnen van het LCHV. De norm is:
"Reinig meteen na gebruik het potje met water en allesreiniger. Berg het potje droog op."
Indien urine langer blijft staan kan het opspatten bij een volgende gebruiker en er kan
bacteriegroei plaatsvinden. Corona is geen reden (ook niet volgens de richtlijnen van het
RIVM) om geen gebruik te maken van het toilet van de school. De kinderen zijn onder de 12
jaar en er loopt slechts 1 volwassene mee naar het toilet. Daarnaast heerste er geen Corona
op de school/peuterspeelzaal. Er is dan ook geen enkele reden om geen gebruik te maken van
het sanitair dat gedeeld wordt met de basisschool. Dit is na de inspectie besproken met de
houder. De houder heeft aangegeven dat direct met het gebruik van de po gestopt zal worden
en dat het toilet van de basisschool weer gebruikt zal gaan worden. Daarnaast zal gekeken
worden of er mogelijkheden zijn om in de buurt van de groepsruimte een sanitaire ruimte te
creëren.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader
toegevoegd en toegeschreven naar het kindercentrum.
In het stappenplan is de stap toegevoegd waarin beschreven staat hoe het afwegingskader
toegepast wordt, waarbij er tot een besluit wordt gekomen tot het doen van een melding en het
inzetten van noodzakelijke hulp.
De houder heeft in de meldcode beschreven wie er verantwoordelijk is voor het nemen van de
afzonderlijke stappen uit het stappenplan. Tevens is de functie beschreven van degene die
eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een melding.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
De houder is binnen de organisatie de aandachtsfunctionaris.
De houder heeft aangegeven dat de meeste beroepskrachten een (herhalings)training hebben
gevolgd over de meldcode in januari 2020. Enkele beroepskrachten zullen deze training nog volgen
in september 2020.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
EHBO-certificaten
Website (www.sknissewaard.nl)
Nieuwsbrieven (voor ouders ivm met Coronamaatregelen, 1-5-2020)
Beleid Veiligheid en Gezondheid Stichting Kinderopvang Nissewaard, Peutergroep de Vliegerdt
versie 2020
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De peutergroep heeft de beschikking over een eigen groepsruimte (53,71 m²) in basisschool de
Vliegerdt. De groepsruimte biedt voldoende oppervlakte voor het geregistreerde aantal van
maximaal 15 kindplaatsen.
De groepsruimte is leeftijdsadequaat ingericht, veilig en toegankelijk voor het aantal op te vangen
kinderen. De ruimte is ingericht in hoeken, namelijk: een leeshoek, een huishoek en een
verkeershoek.
Het schoolplein wordt gebruikt als buitenspeelruimte. De aanwezige beroepskrachten geven aan
dat er afspraken zijn met de basisschool wanneer er buitengespeeld wordt. Verteld w ordt dat
indien de peuteropvang van hun vaste tijd af wil wijken daar in overleg met de basisschool
mogelijkheden voor zijn. De houder heeft bij de inspectie in 2019 aan de toezichthouder verklaard
dat de afspraak met school is dat er te allen tijde buiten gespeeld kan worden door de
peutergroep.
De opvang vindt plaats gedurende dagdelen. Kinderen slapen niet op de locatie. De voorwaarde
met betrekking tot een slaapruimte is dan ook niet beoordeeld.
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Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders o.a. via de website (inlogportaal), nieuwsbrieven, het pedagogisch
beleidsplan en via gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen. Op de
website is een link geplaatst naar het inspectierapport GGD.
De opvang vindt plaats gedurende dagdelen. Op de dagdelen wordt niet afgeweken van de
beroepskracht-kindratio, derhalve is de betreffende voorwaarde niet beoordeeld.
Er wordt voldaan aan de voorschriften.
Oudercommissie
KDV de Vliegerdt in Abbenbroek heeft nog geen oudercommissie ingesteld. Het aantal kinderen
waarvoor een plaatsingsovereenkomst is afgesloten ligt lager dan 10 kinderen.
De houder heeft een oproep gedaan om leden te werven voor de oudercommissie. De houder kent
een gezamenlijk vergaderende oudercommissie voor de locaties in Heenvliet en Zuidland.
De houder informeert de ouders voldoende. De houder vraagt bij de gegeven (schriftelijke)
informatie aan ouders om te reageren indien ze vragen en suggesties hebben.
De toezichthouder heeft naar de houder aangegeven dat op het ge bied van alternatieve
ouderraadpleging in de toekomst een meer actieve rol van de houder verwacht wordt.
Het inspectie-item zal bij de volgende inspectie wederom beoordeeld worden.
Klachten en geschillen
De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) 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.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet erin dat de ouder d e 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 wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen
zijn gerealiseerd.
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
De houder heeft aangegeven dat er in 2019 geen interne en externe klachten zijn ingediend. Een
klachtenjaarverslag is dan niet vereist.
Er wordt voldaan aan de voorschriften.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (beroepskrachten)
Nieuwsbrieven (voor ouders ivm met Coronamaatregelen, 1-5-2020)
Wervingsbrief oudercommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt ove rgedragen
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 o uders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwa liteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 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 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
14 van 24
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-07-2020
peuterdagopvang de Vliegerdt te Abbenbroek

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en stru ctuur 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, te neinde 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 )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 R egeling Wet
kinderopvang )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij me er dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 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 taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang )
OF
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Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang )

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids - en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Be sluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan w orden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
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risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang )
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel ve reisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft ge maakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en pa ssend 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 tw ee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
Oudercommissie
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij:
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
- het pedagogisch 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.
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden o m deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang )
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder w erkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang)
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
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- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijd ig op passende
wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang 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

: peuterdagopvang de Vliegerdt

Website

: http://www.sknissewaard.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000041132549

Aantal kindplaatsen

: 15

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang Nissewaard

Adres houder

: Bloemendaele 2a

Postcode en plaats

: 3218 XA Heenvliet

Website

: www.sknissewaard.nl

KvK nummer

: 41132549

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: S.J. Vergunst

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Nissewaard

Adres

: Postbus 25

Postcode en plaats

: 3200 AA Spijkenisse

Planning
Datum inspectie

: 02-07-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 13-08-2020

Zienswijze houder

: 18-08-2020
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Vaststelling inspectierapport

: 18-08-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 18-08-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-08-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 18-08-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van h et inspectierapport.
De houder heeft op 18-08-2020 de navolgende zienswijze toegezonden:
Hier volgt de zienswijze namens de houder voor de rapportage:
Stichting Kinderopvang Nissewaard (SKN) is een professionele kinderopvangorganisatie en biedt
dagelijks opvang aan ruim 80 kinderen in de locaties Villa Kinderkresj te Heenvliet, Villa Klein
Nibbeland te Zuidland en vanaf 2019 maximaal 15 kindplaatsen in de dependance de Vliegerdt in
Abbenbroek.
De Stichting heeft zich tot doel gesteld om een hoge kwaliteit kinderopvang te bieden in de
peuterplus groep de Vliegerdt. Om deze kwaliteit te garanderen en te borgen vindt er maandelijks
overleg plaats met de teams, de oudercommissie en het bestuur.
Een goede samenwerking met de basisschool en het creëren van de d oorgaande lijn zijn
belangrijke voorwaarden om de peuters te begeleiden van ‘voorschool naar vroegschool’.
Het werken met het programma Startblokken en het Ontwikkeling Volgmodel dragen bij aan de
kwaliteit. De activiteiten worden dagelijks op speelse wijze aangeboden en zijn inzichtelijk voor
kinderen, ouders en medewerksters. Wij zijn trots op de hoge oudertevredenheid binnen de
stichting en onze goede naam in de regio Nissewaard.
De inspecteur heeft de Peuter Plus groep bezocht op 2 juli 2020, 7 weken n a de hernieuwde
opening. (Corona maatregelen) Het is heel fijn te merken dat de inspecteur rekening houdt met de
omstandigheden. Ten tijde van het organiseren van de noodopvang en de maatregelen, werd de
druk om binnen een bepaalde tijd taken te volbrengen hoog.
Voor wat betreft de beoordeling van de pedagogische praktijk en de emotionele veiligheid van de
kinderen wordt op alle onderdelen voldaan aan de gestelde eisen. Een goed contact tussen de
ouders en de ‘juffen’ en het bieden van een hoge pedagogische kwaliteit´ is, naar mijn mening de
beste basis voor het functioneren van een goed kinderdagverblijf.
Alice Diepstraten
Directeur Stichting Kinderopvang Nissewaard
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