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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. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Het Boskaboutertje is gevestigd in de wijk Berg en Bos in Apeldoorn-West. 

Het kinderdagverblijf (KDV) is gehuisvest in het gebouw van de Baptistenkerk. Het Boskaboutertje 

is elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdag tot 12.15 uur. Het KDV is een 

kleinschalig initiatief van Stichting Kind055. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. 

Er zijn drie beroepskrachten in dienst. Er is een kleine pool van vaste vrijwilligers.  

 

Inspectie geschiedenis 

De afgelopen jaren hebben onaangekondigde onderzoeken plaatsgevonden op: 

• 03-04-2018: Nader onderzoek. De houder heeft de klachtenregeling aangepast en vastgesteld 

waarmee deze voldoet aan de voorwaarden. De houder heeft daarmee de tekortkoming op het 

op het onderdeel 'Ouderrecht' hersteld; 

• 18-05-2018: Incidenteel onderzoek: Aan de kwaliteitseisen als gevolg van het wetsvoorstel 

Harmonisatie wordt voldaan; 

• 18-05-2018: Jaarlijks onderzoek: Aan de kwaliteitseisen als gevolg van het wetsvoorstel IKK 

wordt voldaan; 

• 14-05-2019: Jaarlijks onderzoek: De houder voldoet aan de voorwaarden m.b.t. het 

pedagogisch klimaat en personeel en groepen. Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod 

gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. Dit betreft het volgende domein: 

Veiligheid en gezondheid, kennis meldcode. Na afloop van de termijn voor het herstelaanbod 

voldoet de houder nog niet aan de voorwaarden m.b.t. de meldcode. De toezichthouder heeft 

een advies tot handhaving gegeven; 

• 26-11-2019: Uit het nader onderzoek wordt duidelijk dat de houder inspanningen heeft 

verricht om aan de voorwaarden m.b.t. de meldcode te voldoen; 

• 30-01-2020: Jaarlijks onderzoek: Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein 

personeel en groepen (VOG, PRK en B-kr); 

• 30-11-2020: Nader onderzoek; Er is sprake van recidive. De tekortkoming op het PRK is 

blijven bestaan; 

• 18-11-2021 Jaarlijks onderzoek; Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein 

personeel en groepen (PRK en opleidingseisen) en het domein pedagogisch klimaat 

(pedagogisch beleid). Er is sprake van recidive. De tekortkoming op het PRK is blijven bestaan. 

• 17-3-2022: Nader onderzoek; de houder heeft inspanningen verricht om aan de kwaliteitseisen 

op de gebieden 'Personeel en groepen' en 'Pedagogisch klimaat' te voldoen.  
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Voortgang 

Uit het huidige onderzoek blijkt dat de houder niet aan alle onderzochte kwaliteitseisen voldoet.  

 

Er zijn een tekortkomingen geconstateerd op de domeinen: 

• Personeel en groepen; 

• Veiligheid- en gezondheid; 

• Ouderrecht. 

 

Een toelichting is te lezen in het onderliggende 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 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

  

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

 

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 

D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 
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Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel.  

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten 

staan beschreven.  

 

Situatie: 

De observatie heeft plaatsgevonden op donderdagochtend. Er zijn 2 beroepskrachten, een 

vrijwilliger en 16 kinderen aanwezig. Bij binnenkomst zijn de kinderen vrij aan het spelen, om 

vervolgens aan tafel te gaan voor het paasontbijt. 

 

Het volgende is tijdens de inspectie geobserveerd: 

• Paasontbijt; 

• Vrij spel. 

  

Observatie aspect A 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen, de beroepskrachten hebben een vertrouwde 

relatie met de kinderen, er heerst een open en ontspannen sfeer op de groep. 

Tijdens de observatie is er een prettige sfeer op de groep. De kinderen lijken enthousiast te zijn 

over het paasontbijt. De beroepskracht begint het paasontbijt door een uitleg te geven over het 

ontbijt. De beroepskrachten gaan vervolgens de kinderen langs met de broodjes, zodat zij kunnen 

kiezen welke broodjes ze willen. De kinderen worden hierbij aangesproken bij hun naam. 

 

De beroepskracht zakt door haar hurken, wanneer zij met een kind in gesprek is.  

De beroepskrachten reageren responsief naar de kinderen. Een kind zegt ‘Ruikt lekker.’  

De beroepskracht reageert met: ‘Ja dat ruikt lekker hé, dat zijn broodjes van de bakker.’  

De beroepskracht betrekt een ander kind bij het gesprek door te zeggen: ‘Ruik je het ook?’  

Het kind ruikt en knikt. 

 

De beroepskrachten geven complimentjes aan de kinderen: ‘Heb je dat al geleerd? Wat goed van 

jou.’ ‘Dat is een lekker broodje, dat heb je goed gekozen.’ 

 

Een kind staat op van haar stoel, ze lijkt te willen kijken hoe de broodjes worden gesneden.  

De beroepskracht geeft haar een knuffel en zegt: ‘Ga nog maar even zitten.’ Ze begeleidt het 

kindje naar haar stoel. 

 

Een kindje wil zelf een kuipje chocoladepasta openen maken. Dit lukt niet. De beroepskracht gaat 

naar hem toe en zegt: ‘Deze is ook wel een beetje lastig hè, zal ik je even helpen?’ Het kind geeft 

het kuipje aan de beroepskracht. 

 

Na het paasontbijt gaan de kinderen om de beurt hun handen wassen. Een beroepskracht zit naast 

de wasbak en ondersteunt de kinderen waar nodig. De kinderen gaan vervolgens spelen in de 

verschillende ruimtes. De kinderen komen ontspannen en enthousiast over. 
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Observatie D: 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast, oefenen van 

gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn, de beroepskrachten vervullen een 

voorbeeldfunctie in spreken en handelen.  

De kinderen worden op een positieve manier aangesproken, er wordt uitleg gegeven en het 

gewenste gedrag wordt benoemd. Wanneer een kind met zijn bord aan het spelen is, zegt de 

beroepskracht: ‘Draai je bordje maar even om, dan kan er zo een broodje op’. 

Wanneer een kindje herhaaldelijk opstaat, hurkt de beroepskracht naast haar: ‘Kom maar even 

zitten. Kijk, alle kindjes zitten.’ 

 

De beroepskrachten geven het goede voorbeeld door alsjeblieft te zeggen wanneer zij de kinderen 

een broodje aangeven. 

 

Wanneer de beroepskracht even bezig is en een kindje wil wat vertellen, geeft de beroepskracht 

aan: ‘Ik kom er zo aan, ik pak eerst even een doekje.’ Wanneer de beroepskracht weer de ruimte 

binnenkomt, gaat zij naar het kind en zegt: ‘Wat wilde je net vertellen?’ Het kind vertelt vervolgens 

zijn verhaal. 

 

Wanneer een kindje knoeit met drinken geeft de beroepskracht aan: ‘geeft niets, dat maken we zo 

schoon. Kijk de vlek is al bijna weg.’ Het kind knikt en lacht. 

 

Wanneer 2 kinderen naast elkaar staan, duwt het ene kind het andere zacht. De beroepskracht 

reageert: ‘X vindt het niet zo fijn als je haar duwt. Kijk maar eens naar haar gezicht.’ Het andere 

kind kijkt en stopt met duwen.   

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot verantwoorde kinderdagopvang wordt voldaan.   

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (14-04-2022) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht 14-04-2022) 

• Observatie(s) (14-04-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag 

en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is 

bepaald door te toetsen of het aangestelde personeel in het bezit is van een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en ingeschreven staat in het personenregister kinderopvang (PRK).   

 

De aanwezige beroepskrachten en vrijwilliger zijn ten tijde van de inspectie ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie:  

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten op locatie 

De ten tijde van de inspectie aanwezige beroepskrachten van deze locatie, beschikken over een 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker die voor deze locatie is aangesteld beschikt over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie:  

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het aangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. 

Er worden 12 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten en een vrijwilliger. 

   

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch 

medewerkers is op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskracht-

kindratio (BKR). 

 

Uit een steekproef op de locatie blijkt uit de presentielijsten en de personeelsroosters dat er 

voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te vangen kinderen.  

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot verantwoorde kinderdagopvang wordt voldaan.   

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het document 'Coachplan 2022' staat beschreven hoe het aantal uren coaching voor het jaar 

2022 is verdeeld. Het coachen gebeurt door een externe organisatie.  

 

Berekening ureninzet coaching  

10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers.  

Het aantal fte is 0,98 x 10 coach uren = 9,8 uur. Met de 10 coach uren wordt hieraan voldaan.  

 

Jaarlijks moeten er 50 uren worden besteed aan de totstandkoming en implementatie van 

pedagogische beleidsvoornemens. Deze uren staan niet beschreven in het 'coachplan 2022.' 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de pedagogisch beleidsmedewerker wordt niet 

voldaan   

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De peuteropvanggroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, met twee 

vaste beroepskrachten. 

 

Ieder kind heeft een eigen mentor. De kinderen worden 2 keer per jaar geobserveerd.  

De uitkomsten hiervan worden besproken met ouders.  

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot stabilteit van de opvang wordt voldaan.   

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (14-04-2022) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht 14-04-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coachplan 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft de onderstaande documenten aangeleverd. Deze documenten vormen het beleid 

veiligheid en gezondheid.  

• Risico-inventarisatie, Veiligheid & Gezondheid, Kinderopvang Peuterspeelzaal 't Boskaboutertje 

2022. 

• Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang.  

 

Bovenstaande documenten zijn beoordeeld. Tijdens het locatiebezoek is het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid besproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook is er een rondgang geweest 

door de binnen- en buitenruimte. 

 

Documenten beleid veiligheid en gezondheid 

Voor de risico-inventarisatie is het format van een methodiek voor een systematische en volledige 

uitvoering van een risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid gebruikt. De items uit het format 

zijn aangehouden. De risico-inventarisatie en het beleid veiligheid en gezondheid zijn niet volledig.  
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De volgende voorwaarden worden concreet beschreven: 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze 

waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken 

als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico 

op grensoverschrijdend gedrag;   

• 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; 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving 

van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de 

beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het 

kindercentrum aanwezig is; 

• 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. 

 

Uit de beoordeling van het beleid veiligheid en gezondheid blijkt dat de onderstaande 

voorwaarden niet of niet volledig zijn beschreven. 

• 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. 

 

De bovenstaande voorwaarde is niet beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid. 

 

• 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. 

 

De houder heeft een risico-inventarisatie uitgevoerd waarin de risico's als klein zijn aangeduid. Er 

mist een concrete uitwerking van de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen. 

 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 

het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 

zich verwezenlijken. De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die 

gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de 

wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in 

opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord 

kan worden door een andere volwassene. 
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De voornaamste risico's met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid staan niet 

beschreven,  hierdoor is ook de handelswijze indien deze risico's zich voordoen niet beschreven. De 

maatregelen op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag staat beschreven, maar 

de handelswijze indien dit gedrag zich voordoet is niet beschreven. 

 

Het vierogen-principe is beschreven. Daarnaast wordt er altijd met meerdere beroepskrachten en 

vrijwilligers op de groep gewerkt. 

 

• 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. 

 

In het beleid veiligheid en gezondheid is deze voorwaarde niet beschreven. 

 

De volgende zaken zijn tijdens de inspectie besproken en/of geobserveerd in de praktijk: 

• Kinderen worden gewezen op afspraken: binnen niet rennen of klimmen; 

• Tijdens het verschonen laat de beroepskracht het kind niet alleen op de commode; 

• Na toiletbezoek worden de kinderen geleerd om de handen te wassen met zeep; 

• De kinderen worden geleerd om in hun elleboog te hoesten en te niezen; 

• Messen worden buiten bereik van de kinderen gelegd en gebruikt, bij de bereiding van het 

paasontbijt; 

• Tijdens de inspectie is gezien dat er narcissen op het speelplein staan. Deze zijn giftig. De 

houder geeft aan dat deze verwijderd zijn op 19 april 2022; 

• Tijdens deze inspectie blijkt de aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een geldig 

EHBO-certificaat. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt niet 

voldaan. 

 



 

 

14 van 31 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-04-2022 

Het Boskaboutertje te Apeldoorn 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Kennis meldcode 

Tijdens de inspectie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten op de hoogte zijn van de meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld. Informatie over de meldcode hangt zichtbaar op het 

prikbord in de groepsruimte.  

 

Protocol meldcode 

De locatieverantwoordelijke heeft via de mail het 'Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling' 

versie: juni 2018 toegestuurd. 

 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld waarin de 

voorgeschreven elementen zijn vermeld zoals: 

• Een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

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

het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 

beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, 

dan wel van een vermoeden daarvan; 

• 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; 

• Specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling wordt voldaan.    

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht 14-04-2022) 

• Observatie(s) (14-04-2022) 

• Website 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De wet IKK schrijft onder andere voor dat de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven 

gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, veilig, toegankelijk en passend ingericht zijn in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De locatie staat 

geregistreerd met 16 kindplaatsen. De binnen- en buitenruimtes zijn door de toezichthouder 

bekeken. 

 

De volgende ruimtes worden gebruikt: 

• Entree en hal 

• Sanitair 

• Leefruimte 

• Speelruimte 

• Buitenruimte 

 

Binnenruimte 

Bij ’t Boskaboutertje is opvang voor maximaal 16 kinderen. Om verantwoorde opvang aan  

16 kinderen te kunnen bieden, is in ieder geval 56 vierkante meter aan binnen speelruimte nodig. 

Uit de plattegrond die de houder heeft aangeleverd, blijkt dat de binnenruimte bestaat uit  

71,1 vierkante meter. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

Tijdens de observatie is gezien dat de binnenruimte veilig, toegankelijk en passend is ingericht 

voor de opvang van peuters. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig en er zijn verschillende 

hoekjes in de ruimtes ingericht, waar de kinderen kunnen spelen. 

 

Slaapruimte 

Op de groep worden peuters opgevangen. Er wordt niet geslapen. 

 

Buitenruimte 

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De kinderen kunnen via de hal en dan via 

een algemene zaal naar buiten. De buitenruimte is in zijn geheel omheind. De buitenruimte 

voorziet in voldoende vierkante meter aan buitenspeelruimte. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de accommodatie wordt voldaan.    

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (14-04-2022) 

• Observatie(s) (14-04-2022) 

• Plattegrond (Binnenruimte) 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder informeert ouders d.m.v. een intakegesprek voor de start van de opvang, door 

nieuwsbrieven, via Facebook en via de website. Het pedagogisch beleid van de houder is op de 

website geplaatst. 

 

De houder heeft de gewoonte om inspectierapporten op de website van de houder te plaatsen na 

ontvangst van het inspectierapport. 

 

De momenten waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio is voor deze locatie niet 

van toepassing. 

 

De houder brengt niet voldoende onder de aandacht wat de klachtenprocedure van de organisatie 

is of de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen.   

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot informatie over klachten en geschillen wordt niet 

voldaan.    

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 
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Oudercommissie 

Er is een oudercommissie ingesteld. Momenteel bestaat deze uit 3 ouders. Het regelement voor de 

oudercommissie is te vinden op de website.  

 

In het regelement staat onder andere beschreven: 

• Het aantal leden; 

• De wijze waarop de leden worden gekozen; 

• De zittingsduur van de leden. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot verantwoorde kinderdagopvang wordt voldaan.   

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie. De houder heeft een schriftelijke regeling getroffen voor de 

behandeling van klachten. 

De manager geeft aan niet op de hoogte te zijn van de klachtenregeling. In het pedagogische 

beleidsplan staat de klachtenprocedure omschreven, deze is niet volledig.  

 

Hierbij ontbreekt onder andere: 

• De wijze van indiening van de klacht; 

• De procedure rondom het onderzoek en afhandeling van de klacht; 

• De wijze waarop ouders op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van de klacht. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het beleid rondom klachten en geschillen wordt 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

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

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (14-04-2022) 

• Reglement oudercommissie 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

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

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer 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 en 1.60c lid 1 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) 

 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a 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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; 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 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

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

regels. 

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

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 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; 
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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) 

 

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

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

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

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

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

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) 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

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

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

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

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

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

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

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

kindcentrum worden opgevangen. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

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

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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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, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Het Boskaboutertje 

Website : http://www.kind055.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kind055 

Adres houder : Bosweg 77 

Postcode en plaats : 7313 CA Apeldoorn 

KvK nummer : 54417716 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Eising 

M. Holtman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Apeldoorn 

Adres : Postbus 9033 

Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 
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Planning 

Datum inspectie : 14-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-05-2022 

Zienswijze houder : 17-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 17-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-05-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

We werken hard aan de punten, uitwerkingen en tekortkomingen zoals genoemd in het rapport. 

  

Hartelijke Groet  

Team 't Boskaboutertje  

 

 

 

 

 

 

 


