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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Klein & Wijs is met ingang van 1 maart 2016 gevestigd in wooncentrum de 
Leyhoeve te Tilburg. Het betreft een kleinschalig kinderdagverblijf waar maximaal 23 kinderen 

kunnen worden opgevangen in 3 stamgroepen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 16 februari 2016 is er een onderzoek voor registratie uitgevoerd 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende documenten bekeken en beoordeeld: 
 het pedagogisch werkplan/beleidsplan 
 de risico-inventarisatie veiligheid, het actieplan en diverse protocollen 

 de risico-inventarisatie gezondheid en diverse protocollen 
 de meldcode 
 de verklaring omtrent het gedrag en het diploma van de houder 
 de klachtenregeling 
 
Op locatie heeft de toezichthouder alle ruimtes die gebruikt gaan worden door het kinderdagverblijf 

bekeken en beoordeeld. 
Op basis van bovenstaande gegevens heeft de toezichthouder aan de gemeente Tilburg 
geadviseerd om 
kinderdagverblijf Klein & Wijs op te nemen in het landelijk register kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Tijdens de huidige inspectie uitgevoerd op 16 juni 2016 stelt de toezichthouder vast dat alle 

getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd 
tijdens het observeren op de groep. Na de beschrijving uit het veldinstrument (schuin gedrukt) 

volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  
  

De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: 
• Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
• De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 

• De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
• De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
  
Op het moment van inspectie waren er 3 baby's en een peuter aanwezig. 
De houder stond samen met 1 beroepskracht op de groep. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 

In het pedagogisch beleidsplan versie juni 2016 is opgenomen: 
 De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen. 
 De wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 

voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

 De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
 In duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 

ondersteund door andere volwassenen 
 Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is. Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 

 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen 

 In duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van 
kinderopvang gedurende extra dagdelen. 

 De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 

 De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 

 De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

 

Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. 
Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier pedagogische 
basisdoelen 
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Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt. 
Praktijk 

Het betreft kleinschalige kinderopvang. De houder is altijd aanwezig, zij wordt ondersteund door 1 
beroepskracht. 
  
  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op 
Praktijk 

Een kind huilt als het in bed ligt. De beroepskracht geeft aan dat het kind een speentje heeft dat 
regelmatig uit de mond valt. Als het kind huilt gaan de beroepskrachten om de beurt kijken en 
geven het kind opnieuw het speentje. 

  
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. 
Praktijk 
Een kind zit in de wipstoel, zij huilt omdat ze honger heeft. De beroepskracht maakt een flesje 
klaar en praat ondertussen geruststellend met de baby. Er wordt oogcontact gezocht. Het is 
waarneembaar dat de baby rustiger wordt. 
  

Er is sprake van max. 3 vaste beroepskrachten die de groep begeleiden. 
  
Conclusie 
Op kinderdagverblijf Klein & Wijs wordt de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 

  
  
  

Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt. 
Praktijk 

De kinderen zitten aan tafel, zij gaan fruit eten. Ook de baby's worden aan/bij de tafel gezet. 
Tijdens het liedjes zingen krijgen alle kinderen aandacht. 
  
De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby’s. Zij 
benoemen hun handelingen (nu ga ik je optillen en naar je bedje brengen) en stemmen hun 

omgang of op de reactie van de baby. 
  

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 
gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 
(enkele) specifieke speelhoeken. 
  
Conclusie 
Op kinderdagverblijf Klein & Wijs wordt de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 
  

  
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 

Praktijk 
In de praktijk is gezien dat de groep op donderdagochtend een bezoekje brengt aan een groep 
dementerende ouderen. Een oudere mevrouw mag een baby de fles geven, de beroepskracht blijft 
erbij. Twee andere baby's mogen op schoot zitten. Er wordt muziek gemaakt. Alle ouderen en/of 
de kinderen krijgen een muziekinstrumentje in de hand. Er worden liedjes gezongen. Het is 
waarneembaar dat iedereen plezier heeft en iedereen zich op zijn gemak voelt. 
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De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom. 
  
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 

  
  
Conclusie 
Op kinderdagverblijf Klein & Wijs wordt de sociale competentie voldoende gewaarborgd. 
  
  
Overdracht van normen en waarden 

In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 
consequent toe. 

  
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen. 
  
Conclusie 
Op kinderdagverblijf Klein & Wijs wordt de overdracht van normen en waarden voldoende 
gewaarborgd. 
  
  

Uitvoering vierogenprincipe 
In de praktijk is waarneembaar dat het vierogenprincipe wordt uitgevoerd conform de beschrijving 
in het pedagogisch beleidsplan. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (juni 2016) 
  Pedagogisch werkplan (juni 2016) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
In verband met de continue screening zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) beoordeeld. 
De beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een recente VOG en zijn opgenomen in de 
continue screening. 

  
Ook de directeur beschikt over een recente VOG en is daarmee opgenomen in de continue 
screening. 
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag voldoen aan de 
wettelijke eisen. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een passend diploma. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De houder is gestart met een verticale groep waarin kinderen worden opgevangen in de leeftijd 
van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in de ruimte van de babygroep. 

Als er voldoende aanmeldingen zijn gaat de opvang plaatsvinden in 3 stamgroepen: 
 een babygroep waarin maximaal 9 kinderen tegelijk worden opgevangen 

 een dreumesgroep waarin maximaal 6 kinderen tegelijk worden opgevangen 
 een peutergroep waarin maximaal 8 kinderen tegelijk worden opgevangen 
 
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot opvang in groepen voldoen aan de wettelijk eisen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het rooster en de presentielijsten blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet ten 
opzichte van het aantal aanwezige kinderen. 
  

  
Conclusie 

De getoetste voorwaarden met betrekking tot de Beroepskracht-kindratio voldoen aan de wettelijke 
eisen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Er wordt Nederlands gesproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (houder en 2 medewerksters) 
  Diploma's beroepskrachten (houder en 2 medewerksters) 

  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt gebruik van de digitale risico-monitor. 
In de risico-inventarisatie veiligheid versie februari 2016 zijn de volgende ruimten 
geïnventariseerd: 

 leefruimte peutergroep 
 leefruimte dreumesgroep 
 leefruimte babygroep 
 de keuken 

 de entree/gang 
 slaapkamer 1 
 slaapkamer 2 

 sanitaire ruimte 
 washok 
 binnenberging 
 buitenberging 
 buitenruimte 
 
De inventarisatie is gekoppeld aan een aantal protocollen, voorbeelden: protocol 

buitenspelen,protocol veiligheid, protocol veilig slapen. Het protocol pesten en het protocol 
opvallend gedrag zijn in april 2016 opgesteld. 
Het plan van aanpak is actueel. 
  

Conclusie 
De risico-inventarisatie veiligheid voldoet aan de wettelijke eisen. 

  
  
  
De risico-inventarisatie gezondheid dateert van februari 2016. 
De inventarisatie is gekoppeld aan een aantal protocollen, voorbeelden: protocol hygiëne, protocol 
ziekte, protocol ventileren. 
  

Conclusie 
De risico-inventarisatie gezondheid voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder hanteert de meldcode van de Branchevereniging. De meldcode is vertaald naar het 

eigen kinderdagverblijf. 
In de meldcode is onder andere opgenomen: 
 de signaal-lijst 
 het stappenplan 
 de sociale kaart 
 

 
Conclusie 
De gehanteerde meldcode voldoet aan de wettelijke eisen. 
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Vierogenprincipe 
 
De organisatie van het vierogenprincipe  
  
 De groepsruimtes beschikken over een glazen deur tussen de groepen in, waardoor er 

mogelijkheid is tot doorkijk op de groep. Daarbij beschikken de groepen over een binnenkomst 
deur met glas en zijn er twee extra ramen bij de peutergroep. 

 Tijdens het openen en sluiten van het kinderdagverblijf, is er één pedagogisch medewerker 
aanwezig. Op deze momenten is er echter in- en uitloop van ouders, waardoor zij mee kunnen 
kijken en luisteren. Alle ouders bij Klein & Wijs staan middels hun vingerafdruk in het systeem, 
wat betekent dat alle ouders op ieder gewenst moment tussen 7.00u en 19.00u binnen kunnen 
lopen. In het gebouw zelf is er 24uur verplegend personeel aanwezig en wonen er senioren, 

waardoor er nooit een pedagogisch medewerker alleen in het gebouw aanwezig is. 
 Op de slaapkamers en in de verschoningsruimte wordt gewerkt met babyfoons. Wanneer een 

pedagogisch medewerker een kind in bed legt of uit bed haalt, of met een kind naar de 

verschoningsruimte gaat, kan een andere volwassene meeluisteren. 
 Wanneer een stamgroep besluit te gaan wandelen met de kinderwagen of bolderkar, zal er zo 

mogelijk een stagiaire of vrijwilliger als extra meegaan. Echter wordt er enkel in de wijk 

gewandeld en kunnen buurtbewoners e.d. de pedagogisch medewerker en kinderen in de 
gaten houden. De pedagogisch medewerker gaat altijd naar buiten met een goed leesbaar logo 
en informatie op de bolderkar/kleding. 

  
  
De invulling van het vierogenprincipe bij Klein & Wijs wordt jaarlijks voorgelegd in de 
oudercommissie. 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
De groepsruimte van de peuters heeft een oppervlakte van 25,6 m2. 
De ruimte is ingericht en wordt momenteel gebruikt voor activiteiten. 
De daadwerkelijke opvang vindt plaats in de babygroep. 

Op de gang is een speelplek gemaakt voor de peuters. Deze ruimte wordt nog niet gebruikt. Het 
aantal beschikbare vierkante meters op de gang word tijdens de volgende inspectie berekend. 
  
De groepsruimte van de dreumesen heeft een oppervlakte van 24 m2. Deze ruimte is ook ingericht 

en wordt gebruikt voor activiteiten. 
De daadwerkelijke opvang vindt plaats in de babygroep. 
  

De groepsruimte van de baby's heeft een oppervlakte van 29,5 m2. Aangrenzend aan de 
babyruimte is een serre/balkon van 18 m2 aanwezig. Deze ruimte wordt als "buitentuin" gebruikt. 
De vloer is voorzien van een groen tapijt, op het tapijt liggen diverse speelkleden. 
  
  
Er zijn 2 slaapkamers aanwezig. Een slaapkamer is ingericht met 2 dubbelbedjes en 1 
evacuatiebedje. De tweede slaapkamer is nog niet ingericht. 

  
  
Op basis van de beschikbare binnenruimte kunnen er 23 kinderen worden opgevangen bij 
kinderdagverblijf Klein en Wijs. 

  
Conclusie 

De getoetste voorwaarden met betrekking tot de binnenruimte voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenruimte heeft een oppervlakte van 70 m2 is aangrenzend aan het kinderdagverblijf en via 

een trap en bordes vanuit de peutergroep te bereiken. 
Er is een buitenlift aanwezig. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de buitenruimte voldoen aan de wettelijke eisen. 

  
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De ouders ontvangen informatie tijdens het intake-gesprek. 
Op de website is alle informatie voor ouders terug te vinden. 
  

Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot informatie voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 

Oudercommissie 
 
Bij de houder hebben zich inmiddels 4 ouders gemeld die zitting willen nemen in de 

oudercommissie. 
Het reglement is nog in ontwikkeling en wordt binnenkort vastgesteld. 
Zodra het reglement is vastgesteld wordt de oudercommissie definitief ingesteld. 
  
Tijdens de volgende inspectie worden de voorwaarden met betrekking tot de oudercommissie 
opnieuw beoordeeld. 
 

 
Klachten en geschillen 2016 
 
In de klachtenregeling staat beschreven dat een klacht: 

  
  

 schriftelijk moet worden ingediend 
 zorgvuldig moet worden onderzocht 
 rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld 
 uiterlijk zes weken na indiening bij de houder wordt afgehandeld 
  
Tevens staat beschreven dat: 
 de houder aan 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 ouder zoveel mogelijk op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling 
  

  
Voor externe klachten is KDV Klein & Wijs aangesloten bij de Geschillencommissie. 

  
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de klachtenregeling voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Nieuwsbrieven 
  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 

bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 

problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

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

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

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

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

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

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

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

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

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

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  

- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

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

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

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

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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

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

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Vierogenprincipe 

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

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

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

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 

én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Klein & Wijs 

Website : http://www.kleinwijs.com 
Aantal kindplaatsen : 23 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Daria Ghiani 

KvK nummer : 64657213 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  A van Lokven 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 

Planning 

Datum inspectie : 16-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 17-06-2016 
Zienswijze houder : 21-06-2016 
Vaststelling inspectierapport : 21-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-06-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-06-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 


