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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 
Inleiding 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde inspectie-onderzoek. Na de feiten over 
het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de bevindingen uit het huidig onderzoek op 
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Algemene informatie 
KDV 't Sprookjesland in Lelystad is gestart in 2003 aan het Kofschip. In 2011 is er een brand 
geweest, waarbij het gehele pand verloren is gegaan. In de jaren 2012 tot juni 2014 heeft het KDV 
in een tijdelijk noodgebouw gezeten. In juni 2014 is het KDV verhuisd naar een nieuw gebouwd 
pand aan hetzelfde adres als het voormalige pand. Op het moment zijn er 3 verticale stamgroepen 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud. 
 
Inspectiegeschiedenis vanaf 2016  
 05-09-2016 - jaarlijks onderzoek, tekortkomingen meldcode kindermishandeling, 

oudercommissie 
 03-01-2017 - nader onderzoek, de tekortkomingen zijn niet hersteld 
 15-02-2017 - nader onderzoek, de tekortkomingen zijn hersteld 
 27-06-2017 - jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op het gebied van verklaringen omtrent het 

gedrag (VOG's), risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, uitvoering in de praktijk van het 
gezondheidsbeleid en informatie aan ouders 

 27-09-2017 - nader onderzoek, de tekortkomingen zijn hersteld 
 12-06-2018 - gesprek met de Gemeente en toezichthouder GGD over de 

handhavingsgeschiedenis 
 27-03-2018 - incidenteel onderzoek naar aanleiding van een klacht, advies handhaving op 

pedagogisch beleid en uitvoering hiervan, mentorschap en beleid veiligheid en gezondheid en 
uitvoering hiervan 

 25-07-2018 - nader onderzoek. Advies: handhaving op pedagogisch beleidsplan. 
 25-07-2018 - incidenteel onderzoek. Advies: handhaving op beroepskracht-kindratio, 

achterwachtregeling, beleid veiligheid en gezondheid wat betreft achterwachtregeling. 
 25-09-2018 - nader onderzoek n.a.v. nader onderzoek en incidenteel onderzoek op 25-07- 

2018. Advies: handhaving op pedagogisch beleidsplan. De overige tekortkomingen zijn 
hersteld. 

Huidig onderzoek 
Voor dit jaarlijks onderzoek werd 't Sprookjesland onaangekondigd bezocht op donderdag 31 
oktober 2019. De toezichthouder heeft gesproken met de beroepskrachten en de 
locatieverantwoordelijke. De pedagogische praktijk is geobserveerd en diverse documenten zijn 
opgevraagd en beoordeeld. Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn er tekortkomingen geconstateerd 
binnen de domeinen Pedagogisch Klimaat, Personeel en Groepen, Veiligheid en Gezondheid en 
Ouderrecht. Voor een uitleg van deze tekortkomingen verwijst de toezichthouder u naar de inhoud 
van dit rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
De houder geeft aan dat het e-mailadres in het LRK niet voldoet. De houder dient wijzigingen zelf 
door te geven aan de gemeente. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan 
en de inhoud van een pedagogisch beleidsplan. Ook gelden eisen voor het bieden van 
verantwoorde kinderopvang (waarborgen emotionele veiligheid, ontwikkeling van persoonlijke en 
sociale competenties en de overdracht van normen en waarden) en het uitvoeren van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. 
 
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van dit onderzoek. 
 
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en 
observatie" van december 2014. Hieruit citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden) 
die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijkobservatie. De beknopte voorbeelden zijn bedoeld als illustraties en 
pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar 
inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige 
signalen. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland beschrijft voldoende 
onderstaande voorwaarden: 
 
Verantwoorde dagopvang 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat beschreven hoe de ontwikkeling van 
een kind verloopt van baby tot kleuter en hoe er invulling wordt gegeven aan de 4 aspecten van 
verantwoorde kinderopvang. Ook wordt er beschreven hoe de ontwikkeling op de diverse 
ontwikkelingsgebieden wordt gestimuleerd binnen de stamgroepen van 't Sprookjesland. 
 
Volgen en stimuleren van de ontwikkeling / Doorverwijzen passende instanties 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat beschreven dat kinderen worden 
gevolgd in hun ontwikkeling. Via de methode Uk en Puk worden thematisch diverse activiteiten 
aangeboden. De kinderen worden op 5 leeftijdsgebonden momenten geobserveerd. De bevindingen 
worden ingevuld op observatielijsten en besproken met de ouders. Mochten er bijzonderheden zijn 
in de ontwikkeling van een kind, dan kunnen ouders worden aangeraden om hulp in te roepen van 
externe instanties. Ook kunnen beroepskrachten, na schriftelijke toestemming van de ouders, zelf 
ondersteuning van een externe instantie inschakelen. 
 
Mentorschap 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat beschreven dat ouders mondeling 
tijdens de intake op de hoogte worden gebracht van wie de mentor van hun kind zal zijn. Ook 
hangt er een overzichtslijst in de hal van de onderverdeling van kinderen over de mentoren. De 
mentor volgt het kind, signaleert eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling, observeert het kind 
en voert oudergesprekken. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouder. 
 
Wenbeleid 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat beschreven dat een kind na het 
intakegesprek 2 keer mag komen wennen. De eerste keer een paar uurtjes en de tweede keer 
wordt dit uitgebouwd. Met de ouders wordt besproken hoe het wenmoment is verlopen. 
 
Afwijken beroepskracht-kindratio 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland is een schema opgenomen waaruit is af 
te lezen op welke tijden er kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Op het moment 
van inspectie hing er in de hal van de locatie eenzelfde schema. De tijden op het schema kwamen 
echter niet overeen met de tijden in het pedagogisch beleidsplan. De locatieverantwoordelijke geeft 
per e-mailbericht aan dat het nieuwe schema met de juiste tijden inmiddels is opgehangen in de 



 

5 van 27 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-10-2019 

't Sprookjesland te Lelystad 

hal van de locatie en dat ouders over het nieuwe schema zijn geïnformeerd. De toezichthouder 
vertrouwt erop dat dit daadwerkelijk is doorgevoerd. 
 
Activiteiten 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat beschreven dat de kinderen de 
stamgroep of de stamgroepruimte verlaten tijdens het buiten spelen, georganiseerde uitstapjes en 
tijdens het open deuren beleid.  
 
Extra dagdelen 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat beschreven dat het mogelijk is om 
een extra dag opvang aan te vragen of een dag te ruilen mits de beroepskracht-kindratio dit 
toelaat. 
 
Taken en begeleiding stagiaires/vrijwilligers 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat beschreven welke taken 
stagiaires mogen uitvoeren en hoe zij daarin worden begeleid. Ook is er beschreven in welke 
situaties en onder welke voorwaarden een BBL of BOL stagiaire kan worden meegenomen in de 
beroepskracht-kindratio. 
 
Het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland beschrijft onvoldoende 
onderstaande voorwaarden: 
 
Stamgroepen 
In het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland staat verwarrende en tegenstrijdige 
informatie over de indeling van de stamgroepen. Enerzijds is er beschreven dat er momenteel 2 
verticale stamgroepen worden gebruikt voor elk maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar oud, maar dat 
er 3 verticale stamgroepen op de locatie geplaatst kunnen worden. Anderzijds suggereert het 
beleid dat er een dreumesgroep en een peutergroep zou zijn op KDV 't Sprookjesland. Er staat bij 
de beschrijving van de wenprocedure het volgende beschreven: 
 
'Tijdens deze intake proberen wij te achterhalen in welke groep het kind het beste zal passen. In 
veel gevallen is dit vrij snel duidelijk (een baby van 3 maanden kan bijvoorbeeld niet op de 
peutergroep worden geplaatst). In andere gevallen zal dit onderscheid moeilijker te maken zijn en 
zal het de afweging zijn het kind op bijvoorbeeld de dreumes of de peutergroep te plaatsen. 
Bijvoorbeeld bij een kind dat net twee is geworden en zich op de grens bevindt. Ook kinderen die 
voorlopen in hun ontwikkelingen kunnen bij een oudere groep worden geplaatst, om de kinderen 
voldoende uitdaging te bieden.' 
 
Conform beleid 
 Werken conform beleid 
Om te kunnen werken conform het pedagogisch beleidsplan van de locatie, behoren nieuwe 
medewerkers te zijn ingewerkt conform het beleid. Ten tijde van het bezoek is een nieuwe 
medewerker 3 maanden werkzaam binnen de locatie. De nieuwe medewerker is ingewerkt door 
collega's en is mondeling bijgepraat over werkwijzen en afspraken binnen de locatie. De nieuwe 
medewerker is echter onvoldoende op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan 
en de diverse werkwijzen die daarin beschreven zijn. 
 Structuur en grenzen stellen. 
Een kind dat ten tijde van de observatie herhaaldelijk negatief gedrag vertoont, wordt onvoldoende 
grenzen geboden. Na herhaaldelijk waarschuwen en terugkerend negatief gedrag van het kind, 
volgt er geen consequentie.  
 
Uit het pedagogisch beleidsplan van KDV 't Sprookjesland: 
' Toch moeten pedagogisch medewerkers soms grenzen stellen aan wat kinderen mogen en blijft 
corrigeren nodig. Deze grenzen moeten duidelijk zijn voor de kinderen en ook aan hen uitgelegd 
worden.' 
Ook is er in het beleid een stappenplan opgenomen. De pedagogisch medewerker begint bij 
negatief gedrag met een waarschuwing, probeert de reden te achterhalen van het negatieve 
gedrag, geeft nog een waarschuwing en bij blijvend negatief gedrag wordt het kind uit de situatie 
gehaald en een Time-out gegeven.  
 
Conclusie 
Er wordt niet aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats op donderdagochtend. In totaal waren er 3 
beroepskrachten en 13 kinderen aanwezig verdeeld over 2 verticale stamgroepen. De observatie 
van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden in beide stamgroepen. Tijdens de inspectie 
vindt er een eetmoment plaats aan tafel, wordt er vrij gespeeld, en zijn er verzorgingsmomenten. 
 
Emotionele veiligheid 
 
Veldinstrument: De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij 
laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
 
Observatie: (stamgroep 2) Als een meisje door een beroepskracht in de box wordt gelegd, begint 
ze vrijwel gelijk te jengelen. De beroepskracht is in gesprek, maar draait zich om naar de box en 
zegt: "Och meisje, ik kom zo bij je!" Even later tilt de beroepskracht het meisje uit de box en 
neemt haar op de arm. De beroepskracht zegt: "Heb je lekker geslapen?" Het meisje kalmeert bij 
de beroepskracht op de arm. 
 
Persoonlijke competentie 
 
Veldinstrument: In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of 
aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
 
Observatie: (stamgroep 2) Als de kinderen allemaal aan tafel zitten om samen fruit te gaan eten, 
mogen de kinderen eerst om de beurt een liedje kiezen, door een afbeelding aan te wijzen in een 
map. De beroepskrachten zetten de liedjes in en de kinderen zingen mee. Na het zingen, zegt de 
beroepskracht: "En wat gaan we nu doen? Goed nadenken." Een meisje reageert: "Eten".  De 
beroepskracht zegt: "Ja, X weet het! En wat gaan we eten X?" Het meisje antwoord: "Fruit eten." 
De beroepskracht vertelt: "Ja, je moet goed fruit eten, want van fruit word je sterk en gezond." 
 
Veldinstrument: 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.  
 
Observatie: (stamgroep 1) Als de beroepskracht voor het warme eten aan tafel zit met de 
kinderen, zegt een meisje: "Ik ga morgen naar dansles!" De beroepskracht kijkt het meisje aan en 
zegt: "Je was gisteren toch al naar dansles geweest?" Het meisje antwoord: "Ik was gisteren de 
hele dag vrij. Toen ging ik ook naar dansles." Een ander meisje reageert: "Ik ben nog niet naar 
dansles geweest." De beroepskracht zegt: "Ga jij ook op dansles?" Het meisje zegt: "Ik moet nog 
dansles doen." 
 
Sociale competentie 
 
Veldinstrument: De beroepskrachten betrekken baby's bij de groepsgenootjes en andersom. 
 
Observatie: (stamgroep 2) Een baby ligt in een hangstoel in de hoek van de stamgroepruimte. De 
andere kinderen zitten aan tafel voor het fruit eten. De baby begint te jengelen. De beroepskracht 
loopt naar de baby en geeft de baby een speen in de mond. Als de baby de speen weer kwijt is en 
begint te huilen, tilt de beroepskracht de baby uit de stoel. De beroepskracht neemt de baby op 
schoot en gaat zitten bij de andere kinderen aan tafel. De baby kalmeert. De baby is nieuw op de 
groep, vertelt de beroepskracht. Een kind vraagt: "Wie is dat?" De beroepskracht antwoordt: "Een 
baby'tje, ze heet X." De beroepskracht kijkt naar de baby en de baby kijkt de beroepskracht aan. 
De beroepskracht zegt: "Ja, X hè?" 
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Normen en waarden 
 
Veldinstrument: Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten 
bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.  
 
Observatie: (stamgroep 1) Als de beroepskracht met de kinderen aan tafel zit voor het warme 
eten, zegt een meisje: "Ik wil drinken." De beroepskracht zegt: "Hoe vraag je dat netjes?" Het 
meisje zegt: Ik wil drinken." De beroepskracht zegt: "Nee: 'Mag ik een beetje drinken?' " 
 
Veldinstrument: De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan 
met de afspraken en regels in de groep. Zij leggen uit wat er van een kind verwacht wordt. Zij 
geven aan welk gedrag bij welke situatie hoort in termen van 'wat er wel mag'. 
 
Observatie: (stamgroep 1) Tijdens het eten zit een meisje op haar knieën op de bank. De 
beroepskracht zegt: "X, ga je even goed op je billen zitten en goed eten?" Het meisje gaat goed 
zitten. 
 
Observatie: (stamgroep 2) Tijdens het aan tafel gaan van de kinderen in stamgroep 2, rennen 2 
kinderen de keuken in. De keuken is aangrenzend aan de groepsruimte. De beroepskracht zegt 
tegen de kinderen: "Wat doen jullie daar? Jullie weten dat jullie niet in de keuken mogen komen." 
De kinderen komen uit de keuken en gaan aan tafel zitten. 
 
Aandachtspunt 
 Een beroepskracht in stamgroep 2 is onduidelijk in het stellen van grenzen. 
De beroepskracht deelt warm eten uit en schept het in gekleurde bakjes. Kind vraagt om een 
bepaald kleur bakje. Boodschap van de beroepskracht is 'nee ik geef geen bepaald kleurtje'. 
Vervolgens luistert de beroepskracht toch naar het kind en geeft het bakje wat door het kind werd 
aangewezen. 
 Een beroepskracht in stamgroep 2 geeft weinig consequenties aan negatief gedrag. 
Kind vertoont meerdere malen brutaal gedrag richting de beroepskracht, maar de beroepskracht 
geeft onvoldoende grenzen aan. 
 
Zie ook item 2.1.1 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen voor verantwoorde kinderopvang. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 
 Pedagogisch beleidsplan (KDV 't Sprookjesland, versie oktober 2019) 
 

Personeel en groepen 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s), passende 
beroepskwalificatie, de inzet van leerlingen en het gebruik van de Nederlandse taal. Ook gelden 
eisen voor stabiliteit van de groep en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en aantal 
kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder 
Sprookjesland Lelystad is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Besloten Vennootschap 
(BV). De voorziening is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De verificatie 
van de VOG Rechtspersoon (RP) heeft in het verleden plaatsgevonden en is toen geaccordeerd. De 
voorziening is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). 
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Beroepskrachten 
De 3 aanwezige beroepskrachten zijn geregistreerd in het PRK en gekoppeld aan de houder 
Sprookjesland Lelystad BV.  
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De pedagogisch beleidsmedewerker, welke voorlopig de functie van pedagogisch 
beleidsmedewerker voor KDV 't Sprookjesland op zich zal nemen, is geregistreerd in het PRK, maar 
gekoppeld aan een andere houder; KDV 't Sprookjesland Almere BV. De pedagogisch 
beleidsmedewerker behoort ook gekoppeld te zijn aan de houder: Sprookjesland Lelystad BV. 
 
Conclusie 
Er wordt niet aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 
1 Van de 3 aanwezige beroepskrachten beschikt over een buitenlands diploma welke door middel 
van een individuele gelijkstelling is goedgekeurd om te kunnen werken als pedagogisch 
medewerker in de kinderopvang. De andere 2 beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie om te werken in de kinderopvang. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
2 Medewerkers zullen de taak van pedagogisch beleidsmedewerker op zich gaan nemen. Voorlopig 
zal 1 van deze 2 medewerkers de taak volledig op zich nemen, omdat de andere medewerker nog 
in opleiding is voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker. De pedagogisch 
beleidsmedewerker die voorlopig de functie uitvoert beschikt over een diploma Onderwijsassistent. 
De houder geeft aan dat deze medewerker de aanvullende scholing 'Coaching in de kinderopvang' 
inmiddels heeft afgerond, maar dat het certificaat nog in ontvangst moet worden genomen. De 
toezichthouder heeft het certificaat niet kunnen inzien. Tijdens een volgend onderzoek wordt het 
diploma beoordeeld. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 
Op KDV 't Sprookjesland worden op het moment van inspectie in totaal 13 kinderen opgevangen 
van 0-4 jaar. Er zijn 3 beroepskrachten aanwezig.  
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl. 
 

Groep  Leeftijden Aantal 
aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten  

Aantal benodigde 
beroepskrachten 

Stamgroep 
1  

1x 1 jaar 
4x 3 jaar 

 5  1  1 

Stamgroep 2x 0 jaar  8  2  2 
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2 1x 1 jaar 
5x 2 of 3 
jaar 

 
Afwijking beroepskracht-kindratio 
De afwijking van de beroepskracht-kindratio (3-uursregeling) is opgenomen in het pedagogisch 
beleidsplan. De tijden waarop kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio, verschilt per 
dag. De beroepskrachten noteren de aankomsttijd en vertrektijd van de kinderen. Tijdens het 
bezoek werd niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. De pauze van de beroepskrachten 
was gepland tussen 12.15 uur en 14.15 uur, zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan.  
 
Achterwacht 
In het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland staat beschreven wie de 
achterwachten zijn van de locatie. Ook de telefoonnummers staan vermeld. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Uren inzet  
De houder heeft een document toegezonden waarin een schema is opgenomen met de 
urenverdeling van de pedagogisch beleidsmedewerker. De uren inzet zijn bepaald op grond van de 
rekenregels in het besluit. 
 
Werkwijze vastgelegd 
De houder heeft een document toegezonden waarin beschreven is hoe de functie van pedagogisch 
beleidsmedewerker vorm zal gaan krijgen binnen KDV 't Sprookjesland. De functie zal worden 
ingevuld door 2 pedagogisch beleidsmedewerkers. Omdat 1 van de 2 pedagogisch 
beleidsmedewerkers nog in opleiding is voor de functie, wordt de volledige taak voorlopig ingevuld 
door de andere pedagogisch beleidsmedewerker. 
De pedagogisch beleidsmedewerker zal op de groepen gaan observeren of er in de praktijk 
gehandeld wordt conform het pedagogisch beleidsplan. De bevindingen van deze observaties zullen 
worden meegenomen in het pedagogisch beleidsplan. Er zullen, zo nodig, aanpassingen worden 
gedaan. In maart zullen de beroepskrachten een leerstijlentest ondergaan. De coaching, 
begeleiding en invulling van studieavonden zullen op de uitslagen van de leerstijlentests worden 
afgestemd. In het document is een jaarplanning opgenomen waaruit is af te lezen dat de 
pedagogisch beleidsmedewerker zal gaan observeren met als speerpunten de 
interactievaardigheden van de beroepskrachten en de uitvoering van de pedagogische praktijk. 
Ook zijn er individuele ontwikkelingsgesprekken met de beroepskrachten ingepland. 
 
Schriftelijke vastlegging inzichtelijk 
Of de berekening en inzet van uren inzichtelijk is voor ouders en beroepskrachten zal worden 
beoordeeld tijdens een volgend onderzoek. 
 
Coaching beroepskrachten 
Dit item zal worden beoordeeld tijdens een volgend onderzoek aangezien de coaching gedurende 
heel 2019 mag plaatsvinden. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroepen/stamgroepruimtes 
Op KDV 't Sprookjesland zijn momenteel 2 verticale stamgroepen geopend voor ieder maximaal 16 
kinderen van 0-4 jaar. De kinderen hebben een vaste stamgroep. Een uitzondering hierop vormen 
kinderen met een flexibel contract. Stamgroep 1 voegt zich op woensdag en vrijdag bij stamgroep 
2, gezien het aantal op te vangen kinderen. Ook in de vakanties voegen de 2 stamgroepen samen 
in de groepsruimte van stamgroep 2.  
De houder laat voor deze kinderen het toestemmingsformulier zien dat de ouders hebben 
getekend.  
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Vaste gezichten 
Beide stamgroepen werken met vaste gezichten. Gedurende de week zijn er op stamgroep 1 
maximaal 2 verschillende beroepskrachten werkzaam en op stamgroep 2 maximaal 3 verschillende 
beroepskrachten. Van deze 3 verschillende beroepskrachten is 1 beroepskracht gedurende de 
gehele week aanwezig. Er wordt aan het vaste gezichten criterium voldaan. 
 
Mentorschap 
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Het overzicht van de verdeling van de kinderen over de 
verschillende mentoren hangt in de hal, zodat ouders hier kennis van kunnen nemen. Dit staat ook 
zo beschreven in het pedagogisch beleidsplan van de locatie. 
De mentor is 1 van de vaste beroepskrachten van de groep waarin het kind geplaatst is. De mentor 
houdt de ontwikkeling van het kind bij en bespreekt de ontwikkeling met de ouders. Ook is de 
mentor het aanspreekpunt voor de ouders. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voertaal is Nederlands. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 
 Personen Register Kinderopvang (beroepskrachten, pedagogisch beleidsmedewerkers) 
 Toestemmingsformulier(en) (samenvoeging stamgroepen) 
 Website (www.hetsprookjesland.nl) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (beroepskrachten en pedagogisch 

beleidsmedewerker) 
 Presentielijsten (week 40,41,42,43) 
 Personeelsrooster (week 45) 
 Pedagogisch beleidsplan (KDV 't Sprookjesland, versie oktober 2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving worden onder meer voorwaarden gesteld 
waaruit blijkt dat de houder zorg moet dragen voor kinderopvang in een veilige en gezonde 
omgeving. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Op locatie 
 Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen in een keukenkast. Kinderen mogen niet in de 

keuken komen. 
 De beroepskrachten zijn op de hoogte van de werkwijze met betrekking tot het verschonen. 

Het verschoningskussen wordt na elke verschoning gereinigd met een allesreiniger-oplossing. 
Na ernstige verontreiniging, diarree, braaksel of bloed wordt er eerst met de allesreiniger-
oplossing gereinigd en vervolgens met een 70 % alcohol. 

 Het kindertoilet oogt schoon. Zeep en een stoffen handdoek zijn aanwezig. De beroepskracht 
geeft aan dat deze handdoek elk dagdeel wordt vervangen door een schoon exemplaar. 

 De slaapkamer beschikt over voldoende bedjes. De bedjes hebben dakjes en passende 
matrasjes. De luchtkwaliteit wordt gemeten met een CO2-meter. De waarden worden 
bijgehouden op een lijst en geven aan dat de ruimte voldoende geventileerd wordt. 

 De koelkasten van de 2 groepsruimten hebben een temperatuur tussen de 4-7 graden. De 
temperatuur wordt dagelijks op een lijst genoteerd. Geopende producten zijn gecodeerd. 

 Warme maaltijden worden vers bereid en direct geconsumeerd of na bereiding ingevroren en 
opgewarmd op het moment van consumptie. De beroepskracht geeft aan dat de 
kerntemperatuur 75 graden moet zijn. Restjes worden weggegooid. 
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 Het veiligheid- en gezondheidsbeleid is op locatie digitaal in te zien. 
Aandachtspunt 
 De toezichthouder bekijkt de ongevallenregistratie en bespreekt deze met de 

locatieverantwoordelijke. Het laatst genoteerde ongeval is van augustus 2019. Daarvoor is het 
laatst genoteerde ongeval van mei 2018. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er in de tussenliggende 
tijd van 15 maanden, geen ongeval heeft plaatsgevonden. De registratie is onvoldoende 
bijgehouden. In het beleid is een ander, uitgebreider formulier voor ongevallenregistratie 
opgenomen dan het formulier dat daadwerkelijk wordt gebruikt binnen de groepen. 

Het veiligheid- en gezondheidsbeleid 
 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland voldoet aan onderstaande 
voorwaarden: 
Actueel beleid/ Continue proces 
In het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland staat beschreven hoe door 
middel van discussielijsten, beroepskrachten worden gemotiveerd om mee te denken over risico's 
en werkwijzen. Deze discussielijsten worden besproken en geëvalueerd in de teamvergadering van 
december. Het beleid wordt vervolgens eventueel aangepast. 
 
Risico's 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland bevat een concrete beschrijving van 
de voornaamste risico's met grote gevolgen voor veiligheid en gezondheid van kinderen, 
waaronder de risico's op grensoverschrijdend gedrag.  
 
Plan van aanpak 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland bevat een beschrijving van 
maatregelen om de risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen te 
beperken. Bij deze maatregelen worden ook concrete maatregelen beschreven, zoals 
werkafspraken. Het gaat hierbij onder meer om verstikking, vergiftiging, verbranding, vermissing, 
vervoer, vallen van hoogte, overdracht van ziektekiemen, hand- en hoesthygiëne, binnenmilieu en 
medicijnverstrekking. 
Het vierogenprincipe is beschreven in het beleid. Er wordt getracht altijd met 2 beroepskrachten in 
het pand aanwezig te zijn. Als dit niet lukt, zijn er camera's aanwezig. Verder zijn de ruimtes 
transparant en lopen beroepskrachten geregeld bij elkaars groepsruimte naar binnen. Als middel 
om het vierogenprincipe te waarborgen wordt het gebruik van babyfoons in de slaapruimtes 
genoemd. Deze waren niet in alle slaapruimtes aanwezig. Dit punt is verder beschreven bij 
'Handelen conform beleid'. 
 
Omgaan risico's kleine gevolgen 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland is beschreven hoe aan  kinderen 
wordt geleerd om te gaan met risico's met beperkte gevolgen voor veiligheid en gezondheid. Hierin 
wordt ingegaan op het belang voor kinderen om zelf te leren wat gevaarlijk is en wat niet, zodat zij 
dit leren in te schatten.  
 
Inzichtelijk beleid 
In het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland staat een concrete beschrijving 
van de wijze waarop alle betrokkenen, waaronder ouders, op de hoogte worden gebracht van het 
beleid op gebied van veiligheid en gezondheid. Dit gebeurt via nieuwsbrieven, een informatiebrief 
over dit onderwerp en de ouder kan het volledige beleid digitaal opvragen bij de houder. 
 
Achterwacht 
In het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland staat beschreven wie de 
achterwachten zijn van de locatie. Ook de telefoonnummers van de 2 achterwachten staan 
vermeld. 
 
EHBO 
In het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland staat beschreven: 'Bij 't 
Sprookjesland hebben alle medewerkers een certificaat kinder-EHBO.' Tijdens het onderzoek vraagt 
de toezichthouder de EHBO-certificaten op van de 3 aanwezige beroepskrachten. Het blijkt dat niet 
alle 3 de aanwezige beroepskrachten beschikken over een geldig EHBO-certificaat. 1 Van de 3 
aanwezige beroepskrachten beschikt over een geldig EHBO-certificaat welke behaald is bij een door 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen goedgekeurde instantie. De andere 
2 beroepskrachten beschikken over een EHBO-certificaat welke behaald is bij een instantie welke 
niet is goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
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Als de toezichthouder dit per mail (12-11-2019) aangeeft aan de locatieverantwoordelijke, 
ontvangt de toezichthouder een mail terug (12-11-2019) met de uitleg dat er nog andere 
certificaten van deze beroepskrachten zijn welke wel erkend zijn. De toezichthouder ontvangt de 
certificaten diezelfde dag en deze certificaten zijn behaald bij een door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid aangewezen goedgekeurde instantie. 
 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV 't Sprookjesland voldoet niet aan 
onderstaande voorwaarden: 
 
Handelen conform beleid 
 In het veiligheid- en gezondheidsbeleid staat beschreven dat er in de slaapruimtes wordt 

gewerkt met babyfoons. Deze babyfoons worden zowel gebruikt om de kinderen te kunnen 
horen als om beroepskrachten in de slaapruimte te kunnen horen en op deze wijze te voldoen 
aan het vierogenprincipe. Ten tijde van het bezoek van de toezichthouder ontbreken de 
babyfoons in 2 van de 3 slaapruimtes. De toezichthouder bespreekt de tekortkoming met de 
locatieverantwoordelijke. Gedurende de onderzoekstermijn, ontvangt de toezichthouder een e-
mailbericht van de locatieverantwoordelijke waarin het volgende staat beschreven:'Vandaag 
hebben wij ook een tweede babyfoon geplaatst op de tweede slaapkamer. Voor de derde 
slaapkamer heb ik een derde babyfoon besteld.' De tekortkoming is hiermee niet volledig 
hersteld. 

 Betreffende de handhygiëne van kinderen, staat er in het veiligheid- en gezondheidsbeleid van 
KDV 't Sprookjesland het volgende beschreven: 'Afspraken met kinderen: Wij wassen onze 
handen op de volgende momenten bij de wasbak die voor ons bedoeld is: Voor het eten; Na 
ieder toiletbezoek met (vloeibare) handzeep; Na het buitenspelen; Na aanraking met 
dieren.' Ten tijde van het bezoek van de toezichthouder worden de handen van de kinderen 
niet gewassen voor het fruit eten en de warme maaltijd. Het fruit is in kleine stukjes gesneden 
en worden door de kinderen met de handen gegeten. Na het eten krijgen de kinderen allemaal 
een eigen doekje om de handen en monden mee schoon te maken. Er wordt niet gehandeld 
conform beleid. 

 In beleid is een schema opgenomen met daarin de jaarplanning van thema's betreffende 
veiligheid en gezondheid welke maandelijks tijdens de teamvergaderingen zullen worden 
besproken. De toezichthouder vraagt de notulen op van de afgelopen 2 teamvergaderingen. 
Dat zouden de notulen van september en oktober moeten zijn. De toezichthouder ontvangt per 
mail van de locatieverantwoordelijke de notulen van juli en september. De thema's in het 
schema komen onvoldoende overeen met de in de notulen beschreven inhoud van de 
teamvergaderingen. De vergadering van september zou volgens het schema gaan over de 
inhoud van het pedagogisch beleidsplan. Dit is niet het geval. Het is voor de toezichthouder 
niet na te gaan of alle thema's worden behandeld. In het schema staat beschreven dat in de 
vergadering van oktober 2019 de meldcode wordt behandeld als thema betreffende Veiligheid 
en Gezondheid. De toezichthouder heeft de notulen van de teamvergadering, welke in oktober 
zou plaatsvinden, niet ontvangen en deze expliciet opgevraagd. De locatieverantwoordelijke 
geeft het volgende aan in een e-mailbericht: 'Voor oktober is geen aparte vergadering. Wij 
hebben gemerkt dat het te vaak is om maandelijks te vergaderen en vergaderen nu minimaal 
eens per drie maanden, of zo nodig vaker.'  

Conclusie 
Er wordt niet aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De meldcode beschrijft voldoende onderstaande voorwaarden: 
Onderdelen meldcode 
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In de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van KDV 't Sprookjesland staat voldoende 
beschreven welke signalen beroepskrachten kunnen opvangen, die een vorm van mishandeling 
kunnen doen vermoeden. 
 
Stappenplan 
In de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van KDV 't Sprookjesland staat een 
stappenplan beschreven bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen van 
mishandeling door een beroepskracht en signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 
kinderen. 
 
Bevorderen kennis 
De toezichthouder bevraagd de aanwezige beroepskrachten steekproefsgewijs over de kennis 
omtrent en het gebruik van de Meldcode. De beroepskrachten weten enkele signalen en het 
stappenplan te benoemen. De beroepskrachten waren onvoldoende op de hoogte van de meldplicht 
en van wie de aandachtsfunctionaris van KDV 't Sprookjesland is. 
 
Conclusie 
Er wordt niet aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 
 EHBO certificaten (beroepskrachten) 
 Website (www.hetsprookjesland.nl) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (KDV 't Sprookjesland, mei 2019) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (juni 2018) 
 Notulen teamoverleg (juli en september 2019) 
ongevallenregistratie, 2017, 2018, 2019 
 
 
 

Accommodatie 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte 
en buitenspeelruimte. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Passend ingerichte stamgroepruimtes 
De stamgroepruimtes zijn ingericht met speelhoeken en spelmaterialen welke geschikt zijn voor de 
leeftijd van de kinderen. De ruimtes hebben elk een huishoek met keukentje en attributen, een 
zitbank, kasten met los spelmateriaal als puzzels, auto's en knuffels. Er is voor iedere 
leeftijdsgroep spelmateriaal aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van een extra speelruimte, waar 
kinderen bijvoorbeeld een bewegingsspel kunnen spelen. Deze speelruimte is voorzien van 
speelmatten, diverse spelmaterialen, een zitbank en fietsjes. 
 
Buitenspeelruimte 
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en volledig afgezet. Het toegangshek is 
afgesloten en alleen te openen door het invoeren van een toegangscode. Er zijn speeltoestellen 
voor de KDV leeftijd aanwezig. 
 
Slaapruimte 
Er zijn 3 slaapkamers met voldoende slaapplaatsen voor kinderen onder de anderhalf jaar.  
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Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 
 

Ouderrecht 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de informatieverstrekking aan ouders, het instellen 
van een oudercommissie en de afhandeling van klachten. 
  
 

Informatie 

Te voeren beleid 
De houder van KDV 't Sprookjesland informeert de ouders over verschillende onderwerpen via de 
website. Op de website is onder andere informatie te vinden over het pedagogisch beleid, 
veiligheid- en gezondheidsbeleid, prijzen, personeel- en stagebeleid. Het pedagogisch beleidsplan 
en het veiligheid- en gezondheidsbeleid, met veel relevante informatie voor ouders, zijn op de 
website te vinden.  
 
Inspectierapport 
De houder informeert ouders over het meest recente inspectierapport (april 2019) via een link op 
de website.  
 
Geschillencommissie 
Op de website staat informatie over de klachtenregeling van KDV 't Sprookjesland en over de 
Geschillencommissie. Er is een link geplaatst naar de website van de geschillencommissie. 
 
Afwijken beroepskracht-kindratio 
De houder informeert ouders over de uren waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-
kindratio door het ophangen van een overzicht in zowel de groepsruimte als de hal van het KDV. 
Ook is dit overzicht opgenomen in het pedagogisch beleidsplan van de locatie. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 

Oudercommissie 

Oudercommissie 
KDV 't Sprookjesland beschikt over een oudercommissie. De toezichthouder stuurt op 4 november 
2019 een vragenlijst naar het e-mailadres van de oudercommissie, maar ontvangt geen reactie of 
ingevulde vragenlijst van de oudercommissie. 
 
Reglement oudercommissie 
De houder heeft voor de oudercommissie van KDV 't Sprookjesland een reglement vastgesteld 
(versie oktober 2019). Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden, de 
verkiezingsprocedure en zittingsduur van de leden. Het reglement omvat geen regels omtrent de 
werkwijze van de oudercommissie. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
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Klachten en geschillen 

Klachtenregeling 
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek de klachtenregeling van KDV 't Sprookjesland 
beoordeeld. De klachtenregeling voldoet aan de eisen. Via de website en het pedagogisch 
beleidsplan worden ouders geïnformeerd over de klachtenregeling. 
 
Deze klachtenregeling voldoet aan de geldende eisen, namelijk: 
 de ouder dient de klacht schriftelijk in bij de houder; 
 de klacht wordt zorgvuldig onderzocht; 
 de houder houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht wordt (rekening houdende met de aard ervan) zo spoedig mogelijk afgehandeld; 
 de klacht wordt, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afgehandeld; 
 de ouder wordt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
 in het oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 
Jaarverslag 
De toezichthouder heeft op 31-10-2019 het jaarverslag van KDV 't Sprookjesland opgevraagd. De 
locatieverantwoordelijke geeft aan dat het document in de bijlage is toegevoegd. Het document is 
niet toegevoegd als bijlage. Het is voor de toezichthouder onvoldoende te beoordelen of het 
jaarverslag aan de eisen voldoet en onder de aandacht van de ouders wordt gebracht. 
 
Geschillencommissie 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor de externe 
klachtenregeling en verwijst hiernaar via de website van de locatie en via het pedagogisch 
beleidsplan. 
   
Conclusie 
Er wordt niet aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 
wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Reglement oudercommissie (versie oktober 2019) 
 Website (www.hetsprookjesland.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (KDV 't Sprookjesland, versie oktober 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 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 beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

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

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet 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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een 
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het 
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

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

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat 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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

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

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

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

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

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

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 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 van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

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

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 van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

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

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

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

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

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

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
 

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

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 
oudercommissie vastgesteld. 
 

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

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

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

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 
van de oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
 

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

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

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 
wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

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

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Sprookjesland 
Website : http://www.hetsprookjesland.nl 
Aantal kindplaatsen : 98 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : 't Sprookjesland Lelystad B.V. 
Adres houder : Kofschip 5 
Postcode en plaats : 8223EZ Lelystad 
Website : www.hetsprookjesland.nl 
KvK nummer : 32133290 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Starink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 

Planning 
Datum inspectie : 31-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 19-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 11-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Pedagogisch beleid 
a. Stamgroepen – Er staat inderdaad een foutje in het beleid. Deze gaan wij aanpassen. 
b. De nieuwe medewerker zal extra worden geïnstrueerd. 
c. Het voorval dat wordt beschreven gaat om een kind dat wij al jaren kennen. Wij weten hoe dit 
kind zich gedraagt en weten ook wat wel of niet werkt bij dit kind. Hoewel regels belangrijk zijn en 
in eerste instantie worden geprobeerd als basis, is elk kind anders en wordt er een passende 
oplossing gezocht voor het individu. Het gedrag dat dit kind vertoonde is voor dit kind geen 
negatief gedrag, dit kind is erg nieuwsgierig en stelt veel vragen en komt daarbij soms opdringerig 
over. Wij vinden niet dat een kind daarvoor gestraft moet worden. 
 
Personenregister 
Pedagogisch coach – intussen gekoppeld. 
 
Ongevallenregistratie  
a. Er hebben in de tussenliggende periode geen noemenswaardige voorvallen plaatsgevonden. 
b. Het nieuwe formulier is beschikbaar en bekend, echter lag op de stapel formulieren nog een 
oude versie. Alle oude versies zijn inmiddels verwijderd, vanaf heden gebruiken wij enkel nog de 
nieuwe versie. 
 
Veiligheidsbeleid 
a. Er is één extra babyfoon besteld, omdat er op locatie nog een tweede babyfoon beschikbaar 
was. Deze is ingezet bij de tweede slaapruimte. De nieuwe babyfoon is ingezet bij de derde 
slaapruimte. De tweede babyfoon die reeds aanwezig was, is echter van een ander model dan de 
andere twee. Voor het gebruiksgemak is daarom alsnog een derde babyfoon van hetzelfde type als 
de andere twee besteld. 
b. Handen van kinderen niet gewassen voor het eten. De PMer is hier op aangesproken en is 
geinformeerd over de werkwijze en de momenten waarop de handen worden gewassen. 
c. Thema’s jaarplanning en vergaderingen; Hier wordt een verkeerde assumptie gemaakt, dat elk 
onderwerp dat behandeld wordt een aparte vergadering heeft. Dit is niet het geval. Tijdens 
sommige maanden volstaat bijvoorbeeld een meurkeuzetest of quiz. Bij bijvoorbeeld augsutus 
staat er een ontruimingsplan; ook daarover wordt niet vergaderd, maar wordt er in de praktijk 
gekeken hoe lang wij over een ontruiming doen en wat er goed gaat en beter kan. Wij vergaderen 
eens per 2-3 maanden, niet maandelijks. De juiste (meest recente) notulen zijn dan ook de notulen 
van juli en van september. 
 
Wij zijn het er niet mee eens dat niet de juiste thema's zijn besproken. In de jaarplanning voor juli 
staat het beleid V&G. In de notulen is terug te zien dat er gesproken is over het beleid zelf, de 
jaarplanning die in dit beleid staat, de nieuwe formulieren die we gebruiken, de CO2 meetpunten 
die we gebruiken, de checklist “is mijn groep veilig?”, inentingen en voedselveiligheid, tevens is er 
een meerkeuzetest geweest die betrekking had op veiligheid en gezondheid. Tijdens diezelfde 
vergadering is er ook nog gesproken over de meldcode, omdat wij zelf al gemerkt hadden dat daar 
behoefte aan was. 
 
De vergadering van september zou conform jaarplanning moeten gaan over het pedagogische 
beleidsplan. Doordat wij in de maand mei nog een extra workshop hebben gehad naar aanleiding 
van het herschreven pedagogische beleidsplan, is er in september voornamelijk extra aandacht 
besteed aan punten die nog niet helemaal duidelijk waren. Onderwerpen zoals groepsindeling, 
vaste gezichten, observaties en Puk thema's zijn aan bod gekomen tijdens deze vergadering. Ook 
dit is conform onze planning gedaan. 
 
Meldcode 
Het personeelslid dat niet voldoende op de hoogte was is nogmaals gewezen op de wijzigingen die 
zich per januari 2019 hebben voorgedaan. Zij had de hand-out en het wijzigingen overzicht nog 
niet gehad. Intussen is zij op de hoogte. 
   
Klachtreglement  
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Bijlage per abuis niet toegevoegd. Deze bijlage stond wel in het overzicht en was wel al op onze 
website geplaatst (zie https://www.hetsprookjesland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bijlage-6...-
Klachtreglement-incl-resultaat-2018-Lelystad.pdf).  
In de email met alle bijlagen staat een heel overzicht opgesomd met bijlagen. In de praktijk 
merken wij dat niet altijd alles goed aankomt. Daarom melden wij ook altijd aan het einde van zo’n 
mail: “Mocht u toch nog vragen hebben of een bijlage missen of niet kunnen openen, dan horen wij 
dat graag!”. U had naar onze mening moeten aangeven dat u een bijlage miste, dan was deze 
direct naar u opgestuurd. Dit punt is wat ons betreft dan ook onterecht en een beetje flauw. 
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