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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

 
Beschouwing 

  
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de dagopvang en inspectiegeschiedenis, volgen de 
bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
  
Algemene kenmerken KDV de Speelweide: 

 
KDV de Speelweide is gevestigd in het buitengebied, locatie Steenderenseweg 25 te Hengelo GLD. 
Er wordt verzorging en opvoeding geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar in 
een baby-en peutergroep. Deze opvang is vooral gericht op veel buiten zijn en in aanraking komen 
met de natuur.  
 
Op 1 mei 2018 is er een jaarlijks onderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Bronckhorst. De 

dagopvang is geregistreerd met 23 kindplaatsen in het Landelijke Register Kinderopvang. Er wordt 
geen VE aangeboden. 

 
  
Inspectiegeschiedenis: 
 

 20 januari 2015 is er een nader onderzoek uitgevoerd. De eerder geconstateerde 
tekortkomingen zijn niet langer aanwezig; 

 10 december 2015 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er is één tekortkoming 
vastgesteld m.b.t. de Verklaring Omtrent Gedrag van een stagiaire; 

 18 oktober 2016; geen tekortkomingen; 
 9 mei 2017; tekortkoming veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

  
Bevindingen op hoofdlijnen: 

 
De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observatie van de praktijk 
en interview met de houder. 
 
  

Conclusie: 
 
Op dit moment voldoet de houder nog niet aan alle kwaliteitseisen Kinderopvang die ingaan per 
1-1-2018. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de domeinen: "Pedagogisch klimaat en 
Veiligheid & Gezondheid". Zie hiervoor uitwerking rapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 

draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 

naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens en na afloop van het toezicht bezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud en de 
dagelijkse pedagogische praktijk beoordeeld. Onder de kopjes ‘Pedagogisch beleid’, en 
‘Verantwoorde kinderopvang’ staan de bevindingen van de toezichthouder. Per aspect worden 
praktijkobservaties beschreven gevolgd door een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 

  
  
Verantwoorde dagopvang 
 
Het bieden van verantwoorde dagopvang 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang). 
  
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de 

verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de 
observatie van de pedagogische praktijk. Voor deze observatie maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR. 
  
De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagmorgen 1 mei 2018. Op moment van inspectie zijn 
er 9 kinderen in de babygroep aanwezig en 13 kinderen in de peutergroep.  
 

Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden:  

 fruit -en drinkmoment; 
 verschonen; 
 kindje naar bed brengen; 
 speelmoment. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van pedagogische basisdoelen (waarbij de 

schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk). 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg, 
rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
  
Op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen; 
Begroeten 
Als een kindje uit bed komt, wordt het op een enthousiaste wijze kenbaar gemaakt dat het welkom 

is. De beroepskracht heeft oogcontact tijdens het verschonen en maakt gebaren om contact te 
krijgen.  
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Aansluiten 
Tijdens de observatie in de praktijk praten de beroepskrachten met de kinderen, ze praten met taal 
die past bij de leeftijd van deze kinderen. De beroepskrachten zijn benaderbaar voor de kinderen. 
De kinderen komen naar de beroepskrachten toe voor een knuffel of om wat te vertellen. 
  

Kinderen hebben een vaste beroepskracht en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. 
Vertrouwde gezichten medewerker. 
Op de groep werken drie vaste beroepskrachten. Er is een indeling gemaakt dat een kind in de 
leeftijd tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten heeft, waarvan per dag ten minste 
één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind.  
 
  

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen 
De beroepskracht heeft een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij ruimte 

gemaakt kan worden voor nieuwe, leuke en spannende situaties die kansen bieden voor gesprek 
en leermomenten. Tijdens de observatie in de peutergroep zijn twee kinderen aan het spelen met 
een blokkentoren met getallen, beroepskracht geeft aan: "weet jij welke getallen erop staan, klopt 
dit zo? Of moet er een blok anders liggen? Samen maken ze de toren af. Deze week staat het 
thema "voeding en boerderij” centraal in beide groepen. In de kring wordt een boekje voorgelezen; 
welk dier is dit? Om de beurt mag een kind een dier benoemen. Ook wordt er gevraagd wat 
kunnen we eten of drinken van dit dier? Producten die verbouwd worden of geproduceerd worden 

op de boerderij hangen als pictogrammen op de groep, deze plaatjes worden benoemd en 
aangewezen in het kringgesprek. 
 

  
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

  
De beroepskracht ondersteunt de kinderen in hun onderlinge interactie en kinderen zijn een deel 
van de groep! 
  
Tijdens de observatie; eten van fruit aan tafel met de gehele groep wordt er bij de start ingezet 
met een liedje. Drie baby's en 4 dreumesen aan tafel. Twee baby's zitten in een verhoogde wipper 

en een kinderstoeltje, de andere baby ligt op een grondwipper aan een verhoogde tafel, laag aan 
de grond. Tijdens het fruitmoment en uitvoeren van leuke tafelactiviteiten zit het kindje op de 
grondwipper onder tafel te kijken en krijg niets mee van de activiteiten boven tafel. Er worden 

liedjes gezongen, gebaren voorgedaan, beide andere baby's reageren hierop, het kindje op de 
grond kan dit niet zien, kijkt onder tafel. Tussen de liedjes door krijgen de baby's een hapje fruit. 
De beroepskracht geeft aan, de groep heeft nu veel baby's en er zijn niet voldoende hoge wippers 
aanwezig op de groep daarom is er voor deze optie gekozen. Dit punt heeft aandacht nodig, gezien 

het feit dat dit dagelijks voorkomt en een kindje niet kan deelnemen aan het groepsgebeuren. Er is 
geen onderlinge interactie mogelijk. 
 
  
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. 

  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Uitleg en instructie, na het groepsgebeuren in de peutergroep gaan de kinderen hun eigen 

kruk/blok opruimen, worden hierbij aangemoedigd door de beroepskracht, goed zo! 
  
De beroepskrachten leggen uit wat er van het kind wordt verwacht. Zij geven aan welk gedrag bij 

welke situatie hoort in termen van 'wat er wel mag'. Bijvoorbeeld; wanneer kinderen tijdens de 
kring door elkaar beginnen te praten, zegt de beroepskracht: "zullen we even stil zijn, Juf X wil wat 
vertellen, dan kunnen jullie dat goed horen". 
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Conclusie: 
De voorwaarden behorende bij verantwoorde dagopvang betreffende 'Emotionele Veiligheid, 
Persoonlijke competentie en Normen en Waarden' zijn voldoende gewaarborgd. 
  
De voorwaarde behorende bij de Sociale competentie behoeft aandacht en is op dit moment 

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

 
 

 In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval 

zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (1 mei 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

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

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De verklaringen omtrent het gedrag van de houder, partner, beroepskrachten en stagiaire die 
worden ingezet voldoen aan de voorwaarden. Allen zijn aangemeld en gekoppeld in het PRK.  
 
De stagiaire wordt zowel bij de KDV als BSO boventallig ingezet. 

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

Aantal beroepskrachten 
 
Deze locatie heeft twee stamgroepen; een babygroep met max. 9 kindplaatsen en een peutergroep 

met max. 14 kindplaatsen. Tijdens observatie zijn er in de babygroep 9 kinderen aanwezig en 13 
kinderen in de peutergroep. 
  

Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal aanwezige kinderen en beroepskracht (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

KDV de Speelweide heeft twee stamgroepen samen max. 23 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Uit de gegevens blijkt dat er wordt gewerkt met een mentor, in beide groepen is een 

mentorlijst/kind aanwezig. De beroepskracht geeft aan dat tijdens het intake gesprek wordt dit 
besproken met de ouders en daarnaast 1 keer per jaar vindt er een gesprek plaats met ouders 
over de ontwikkeling van hun kind. Ook bij haal- en brengmomenten worden ouders geïnformeerd 
over eventuele bijzonderheden. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (1 mei 2018) 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

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

  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Uit de beoordeling van de documenten blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat er een risico-
inventarisatie is opgesteld. 
  
De houder heeft 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. De beroepskracht/houder geeft 
aan in het interview hoe de risico-inventarisatie is geborgd en hoe ze omgaat met grote en kleine 
risico's. 
  
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 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. De 
houder geeft aan dat beide beroepskrachten en vrijwilliger kinder-EHBO hebben gevolgd. 
  
Ten aanzien van het risico op grensoverschrijdend gedrag organiseert de houder de dagopvang op 
een zodanige manier dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 

  
Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang blijvend te waarborgen is het van 
belang dat de houder samen met de beroepskrachten ervoor zorg draagt dat het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
  
Tijdens het toezicht bezoek is onderzocht of de uitvoering van het beleid de risico’s ook 

daadwerkelijk ondervangt. Daarnaast is onderzocht of de houder overeenkomstig de wettelijke 
meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bij de 
beroepskracht bevordert. 
  
Bevindingen 
Bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s is gebruik gemaakt van de methode van Stichting 

Consument en Veiligheid. 
  
Bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico's is gebruik gemaakt van de methode van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Het betreft de bekende bolletjeslijsten. 

  
Daarnaast zorgt de houder dat personen werkzaam bij de organisatie kennis kunnen nemen van de 
vastgestelde risico's. 

  
Per 1-1-2018 zijn de kwaliteitseisen Wet Kinderopvang betreffende 'Veiligheids -en 
Gezondsheidsbeleid' gewijzigd. Bovenstaande voorwaarden hoe wordt in de praktijk invulling 
gegeven, deze zijn niet concreet opgenomen in een veiligheids-en gezondsheidsbeleid. 
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Daarnaast wat betreft: 
 Het 4-ogenprincipe in de praktijk; invulling die gericht is 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.  
 
Houder heeft 4 slaapkamers boven met elk twee ledikantjes. In alle slaapkamers is geen camera of 
babyfoon aanwezig. Houder maakt gebruik van een 1 babyfoon, deze is geplaatst op de overloop 
bovenverdieping. Als de kinderen naar bed gaan zijn de deuren gesloten. Tijdens de observatie is 
duidelijk dat men niet gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Op dit moment 
is het 4-ogenprincipe niet voldoende geborgd. Dit punt is met de houder besproken, hierbij is 

aangegeven het op te pakken. 
  

 Grensoverschrijdend gedrag; 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.  
  
Houder maakt gebruik van het protocol JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en 
opvoeding d.d. mei 2005, deze voldoet niet aan de voorwaarden. Het is de bedoeling om in het 
veiligheidsbeleid te beschrijven welke maatregelen worden getroffen om dit te beperken, hoe wordt 
hier invulling aangegeven. 
  

Verder is met de houder besproken dat de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid tot 
een minimum beperkt zijn en blijven. 
  

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

 
 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 

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

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 
volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de 
evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang)  
   

 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 

signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang ook het 
vermoeden van zedendelicten verplicht melden. 
  
In de Wet kinderopvang is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
aangeduid als deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel 
misbruik jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk 

vermoeden van een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de 
vertrouwensinspecteur. 
  
Personeel KDV de Speelweide heeft recentelijk scholing omtrent de meldcode gevolgd op locatie. 
 
  

Bevindingen 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Echter 

het protocol dat wordt gebruikt voldoet niet aan de voorwaarden. Houder maakt gebruik van het 
protocol JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding d.d. mei 2005 met 
daarnaast een stappenplan route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  
Ontbrekende stappen: 

 Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een kind; 
 Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling; 
 Verantwoordelijkheden in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en 

meldklimaat; 
 Sociale kaart en kindcheck; 
 Informatie omtrent de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 
  

Uit het gesprek met de houder en beroepskrachten is gebleken dat het te bewandelen traject 
betreffende de vertrouwensinspecteur van onderwijs in het geval van een vermoeden van 

kindermishandeling nog niet bekend is. Dit punt is met de houder besproken gaat hiermee aan de 
slag. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

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

stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 
wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp 
kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 

inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing 
over het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij 

het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig 
maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind 
van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het 

overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft 

gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder van een kindercentrum onverwijld 
aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)  
   

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

onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten 
behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt 
aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik 
maakt van de door hem geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum 
daarvan onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet 
worden gesteld de houder zelf is, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de 
onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens 
houder zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of 
mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, 
in contact treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk 
vermoeden aangifte doet bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang)  
   

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

 Observaties (1 mei 2018) 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 
  

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’. Per aspect worden 
eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders door middel van nieuwsbrieven, bij intake, per mail of telefonisch 
contact. 

  
Het inspectierapport is in te zien via een link op eigen website. 
  
KDV de Speelweide heeft op dit moment 56 geplaatste kinderen. 

  
Locatie is aangesloten bij de geschillencommissie. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Nieuwsbrieven 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 

register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 

sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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

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

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 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 1a, 

onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

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

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee 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 drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 

houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 

verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 

conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 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 bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 

die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

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

onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 

tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 

beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

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

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

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 

waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 

minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting kinderopvang de Speelweide 

Website : http://www.despeelweide.com 
Aantal kindplaatsen : 23 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang de Speelweide 

Adres houder : Steenderenseweg 25 

Postcode en plaats : 7255 KC Hengelo (Gld) 
Website : www.despeelweide.com 
KvK nummer : 09152627 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. te Boekhorst 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bronckhorst 
Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 10-05-2018 
Zienswijze houder : 18-05-2018 
Vaststelling inspectierapport : 18-05-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-05-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-05-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

  
Zienswijze houder n.a.v. Conceptrapport kdv de Speelweide, d.d. 14-5-2018: 
 

Naar aanleiding van het conceptrapport van 14-5-’18 zijn een aantal aandachtspunten naar voren 
gekomen. 
 
Hieronder staan de aandachtspunten beschreven en de actiepunten. 
 

 Baby in grondwipstoel kijkt tegen onderkant tafel aan en krijgt niets mee van sociale aspect 
 Actie: er zijn inmiddels 2 verhoogde wipstoelen/kinderstoelen besteld, waardoor alle baby’s 

op hoogte deel kunnen nemen aan het eet-/drinkmoment en betrokken kunnen worden bij het 
sociale aspect. 

  
 Er kan niet mee gekeken worden in de slaapkamertjes op de bovenverdieping 
 Actie: er komt z.s.m. een camera-systeem op de slaapkamertjes, waardoor er van beneden 

mee kan worden gekeken in de slaapkamertjes boven. 
  

 Vertrouwensinspecteur 
 Actie: we zijn aan het informeren bij de nabije scholen en de Brancheorganisatie om ons aan 

te laten sluiten bij een vertrouwensinspecteur. 
  

 Beleid veiligheid en gezondheid 
 Actie: deze zullen z.s.m. worden aangepast en uitgebreid. Daarna zullen wij deze met de 

oudercommissie en leidsters bespreken. 
  
 Protocol kindermishandeling 
 Actie: deze zal z.s.m. worden aangepast en uitgebreid. Daarna zullen wij deze met de 

oudercommissie en leidsters bespreken. 
  
 Pedagogisch beleid 

 Actie: deze zal z.s.m. worden aangepast en uitgebreid. Daarna zullen wij deze met de 
oudercommissie en leidsters bespreken. 

  
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Met vriendelijke groet, 
J.A. Aalderink-Wentink 

Houder kdv de Speelweide 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


