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Het onderzoek 

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

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 
 

 
 

Beschouwing 
Huidig jaarlijks onderzoek. 
Twee toezichthouders van GGD Flevoland bezoeken het KDV onaangekondigd op een 

donderdagochtend in februari.  
De toezichthouders spreken met de locatiemanager en pedagogisch beleidsmedewerkster maar 

richten zich voornamelijk op de praktijk in de vijf groepen. De toezichthouders voeren observaties 

uit, interviewen beroepskrachten en vragen benodigde documenten op. De groepsruimten zijn 
kindvriendelijk ingericht, de beroepskrachten zijn coöperatief maar de sfeer is onrustig.  

De organisatie kampt met personeelsverloop ten tijden van inspectie. 
De toezichthouders beoordelen de eisen op alle domeinen van de Wet kinderopvang. De 

locatiemanager vertelt hulp te hebben van een adviesbureau in Almere om te voldoen aan de eisen 

uit de Wet kinderopvang. Toch worden tijdens dit jaarlijks onderzoek tekortkomingen 
geconstateerd. Zie daarvoor de toelichtingen in dit rapport. 

 
De toezichthouder voert op 27-02-2020 gelijktijdig met het jaarlijks onderzoek een nader 

onderzoek uit op de tekortkoming van het vaste-gezichten-criterium voor kinderen van 1 jaar en 
ouder. De bevindingen van dit nader onderzoek staan beschreven in het  inspectierapport 

"dagopvang nader onderzoek 27-02-2020 KDV 't Sprookjesland Almere BV. te Almere". 

 
Hoor en wederhoor (07-04-2020): 

Naar aanleiding van het conceptrapport hebben de locatiemanager en toezichthouder telefonisch 
contact. Dit gesprek leidt tot een wijziging in de beoordeling en toelichting van de voorwaarde: 

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

 
Algemene informatie: 

KDV 't Sprookjesland in Almere is gevestigd in een bedrijfspand in Almere-Buiten. De opvang is 
geopend sinds 2009. De houder is 'KDV 't Sprookjesland Almere B.V.' met 'Sprookjesland Beheer 

B.V', als bestuurder en enig aandeelhouder. Onder deze bestuurder valt ook KDV 't Sprookjesland 
in Lelystad. KDV 't Sprookjesland in Almere heeft 5 groepsruimten en werkt met horizontale 

groepen. 

 
Inspectiegeschiedenis vanaf 2017: 

15-11-2019: Nader onderzoek; Op één groep is niet één van de vaste beroepskrachten werkzaam. 
De locatiemanager beroept zich op overmacht door ziekte, maar een andere keuze had gemaakt 

kunnen worden zodat er wél aan de eisen voldaan zou zijn. De toezichthouder concludeert dat de 

houder onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de tekortkomingen te herstellen.  
De gemeente Almere besluit tot een last onder dwangsom wanneer de tekortkoming niet is 

hersteld per 05-02-2020. 
 

25-07-2019: nader onderzoek; De toezichthouder constateert dat de houder maatregelen heeft 
getroffen om eerder geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Uit de presentielijsten blijkt wel 

dat het de houder op 3 dagen niet is gelukt om te voldoen aan het vaste-gezichten-criterium. De 

toezichthouder hoopt bij een volgend nader onderzoek te kunnen constateren dat er sprake was 
van incidenten en niet een structureel afwijken van deze eis. De gemeente Almere geeft de houder 

tot 25 oktober 2019 de tijd om de tekortkomingen te herstellen. 
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04-02-2019: jaarlijks onderzoek: De toezichthouder constateert overtredingen in het domein 
"pedagogisch klimaat" en "personeel en groepen". De gemeente Almere heeft de houder een 

waarschuwing gegeven en tot 1 juli 2019 de tijd om geconstateerde tekortkomingen te herstellen. 
 

26-11-2018: nader onderzoek:De toezichthouder constateert tijdens dit onderzoek dat de houder 
voldoende maatregelen heeft getroffen om tekortkomingen te herstellen. 

 

19-07-2018: nader onderzoek; De houder had tot 10-07-2018 de tijd om de tekortkomingen te 
herstellen. Dat is de houder niet gelukt binnen deze termijn. De gemeente Almere besluit tot het 

opleggen van een last onder dwangsom wanneer de tekortkomingen niet zijn hersteld per 1 
november 2018. 

 

14-05-2018: een gesprek op het kantoor van de GGD met de houder, een leidinggevende 
beroepskracht, de juridisch adviseur van de gemeente Almere en de toezichthouder. De insteek 

van het gesprek is duidelijkheid krijgen waarom het de houder niet lukt om consequent te voldoen 
aan de eisen van de Wet kinderopvang. 

 
29-03-2018: nader onderzoek; Tijdens het nader onderzoek op locatie blijkt de houder 

onvoldoende maatregelen te hebben getroffen om tekortkomingen te herstellen. Het advies tot 

handhaven blijft bestaan. De gemeente Almere kondigt een last onder dwangsom aan wanneer de 
tekortkomingen niet zijn hersteld per 10 juli 2018. 

 
17-11-2017: jaarlijks onderzoek; De toezichthouder constateert overtredingen in het domein 

Pedagogisch Klimaat, Veiligheid & Gezondheid en Ouderrecht. De gemeente Almere geeft een 

waarschuwing en de houder krijgt tot 10 maart 2018 de tijd om tekortkomingen te herstellen. 
 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 
domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld.  
De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit inspectierapport. 

Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 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 moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

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

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

beleid. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

  

 

Pedagogisch beleid 

KDV Sprookjesland Almere werkt volgens het pedagogisch beleidsplan wat inzichtelijk is voor 
betrokkenen via de eigen website. 

 

De Wet kinderopvang stelt eisen aan het pedagogisch beleidsplan. De volgende onderwerpen 
moeten beschreven staan in concrete termen: 

 
Verantwoorde dagopvang: 

De houder formuleert vier pedagogische basisdoelen. Hoe aan deze doelen wordt gewerkt staat 

beschreven aan de hand van interactievaardigheden van de beroepskrachten, met aandacht voor 
de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Dit onderdeel staat voldoende beschreven. 

 
Mentor: 

De taken van de mentor en hoe ouders bekend wordt gemaakt wie de mentor van hun kind is, 

worden voldoende concreet beschreven. 
 

Doorlopende ontwikkellijn naar het basisonderwijs en bijzonderheden in de ontwikkeling: 
In het beleidsplan staat beschreven dat voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en de 

overdracht naar de basisschool, de observatielijsten van van de VE-methode Uk&Puk worden 
gebruikt. 

 

Omvang, leeftijdsopbouw en werkwijze stamgroep: 
De werkwijze van de stamgroep wordt beschreven aan de hand van een beschrijving van de 

dagindeling. Omvang en leeftijdsopbouw per groep worden concreet genoemd. Dit onderdeel w ordt 
voldoende beschreven. 

 

Wenbeleid: 
Voldoende concreet wordt beschreven op welk moment een kind kan wennen op de groep en hoe 

de beroepskracht extra aandacht aan het kind besteed om het te laten wennen. 
 

Afwijkingen b-k-r: 
Concreet wordt benoemd dat dagelijks wordt afgeweken van de b-k-r van 12:30-14:30 uur 

(pauzes) en van 17:00-18:00 uur. 

 
Verlaten stamgroep of stamgroepsruimte: 

De houder beschrijft voldoende concreet wanneer stamgroepen of kinderen worden samengevoegd 
en bij welke activiteiten de stamgroep(sruimte) wordt verlaten. 
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Taken beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers: 

Taken van de stagiaires worden concreet genoemd. Tevens wordt beschreven hoe de begeleiding 
van stagiaires is vorm gegeven en op welke momenten stagiaires formatief worden ingezet. 

 
Extra dagdelen: 

Het beleid t.a.v. extra dagen afnemen staat voldoende concreet beschreven. 

 
Handelen conform het pedagogisch beleidsplan: 

De toezichthouder beoordeelt het handelen conform het pedagogisch beleidsplan als voldoende 
maar constateert wel een aandachtspunt. 

De houder schrijft:  

Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerker, een vertrouwde omgeving en de 
aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. 

(....) Wij bieden opvang in vertrouwde stamgroepen, waarbij kinderen zoveel mogelijk op dezelfde 
ruimte worden opgevangen, met dezelfde klasgenootjes en dezelfde pedagogisch medewerkers. 

 
De toezichthouder constateert dat voor 1/3 deel van de 0-jarigen een flexibel contract is 

afgesloten, waardoor deze kinderen niet vallen onder de eisen van de vaste gezichten en vaste 

stamgroep(ruimte). Verschillende kinderen van 1 jaar of ouder maken gebruik van twee 
stamgroepen, zij komen bijvoorbeeld elke maandag in de ene stamgroep en elke dinsdag in een 

andere stamgroep. 
Wettelijk gezien is dat mogelijk, pedagogisch gezien is het niet in één lijn met het pedagogisch doel 

zoals de houder dit zelf omschrijft. 

 
Conclusie: Het pedagogisch beleid staat voldoende beschreven. In de praktijk wordt voldoende 

conform het pedagogisch beleid gehandeld. De toezichthouder benoemt één aandachtspunt. 
 

 

Pedagogische praktijk 

De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op een donderdagochtend. Er zijn 

kinderen, verdeeld over 5 groepen. In de groepen wordt vrij gespeeld en daarna een maaltijd 
gegeten. 

 

a) De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Aandacht  

Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. 

 
Observatie: 

Tijdens het verschonen van een baby maakt de beroepskracht oogcontact met de baby en praat 

zachtjes tegen hem. 
 

De beroepskracht op de babygroep benoemt haar handelen. Na het geven van de fles houdt de 
beroepskracht de baby rechtop op haar schoot en klopt daarbij zachtjes op de rug van de baby. 

Wanneer de baby een boertje heeft gelaten buigt de beroepskracht haar gezicht naar het gezicht 

van de baby en zegt: “Zo, daar was die. Ik ga je even neer leggen want ik ga de  andere baby uit 
bed halen he”. 

 
b) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 

ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
Dagprogramma 

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 

ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten. 

 
Observatie: 

Op het KDV wordt gewerkt met thema's van het VE-programma Uk & Puk. Het thema was "Wat 

heb ik aan?", dat is nu afgerond zegt een beroepskracht. Zij weet nog niet wat het nieuwe thema 
wordt.  In enkele groepsruimten hangen knutselwerkjes m.b.t. het thema  en de beroepskracht 
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benoemt activiteiten als 'wasjes draaien', Puk aankleden, een koffer inpakken, knutselen en 
kledingstukken benoemen die de afgelopen weken zijn gedaan met de kinderen. 

 
Op moment van inspectie wordt op de peutergroep gekleurd door de kinderen en in de 

dreumesgroep wordt een toren gebouwd in de grondbox. Zowel bij het kleuren als bij het bouwen 
worden kinderen uitgedaagd door samen de kleuren van de blokken te benoemen: "Wat voor kleur 

is dit? Rood hé”. Of  bij het kleuren: "welke kleur heb je de wolken gemaakt?" 

 
c) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 

ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
Samen spelen samen leren  

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen. 

 
Observatie: 

Op de peutergroep zitten de kinderen gezamenlijk aan tafel om te kleuren, daarna wordt aan hen 
gezamenlijk aan tafel een boekje voorgelezen en daarna wordt gezamenlijk gegeten. 

Op de dreumesgroep zijn de beroepskrachten met de kinderen in de grondbox aan het bouwen 

waarbij gelegenheid is om samen te spelen en samen te leren. 
 

d) De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
Uitleg en instructie  

De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 

afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 

 
Observatie 

Tijdens het gesprek met de toezichthouder schuift een van de baby’s twee krukken over de grond. 
De beroepskracht benoemt een aantal keer dat ze dat niet wil. Wanneer hij het nogmaals doet 

geeft de beroepskracht het kind een grote vrachtwagen waar het kind op kan leunen en mee kan 

rijden en zegt: “[..] we gaan niet schuiven er mee. Kijk, pak deze maar.” Wanneer het kind daar 
mee gaat rijden geeft de beroepskracht er een compliment over. 

 
Tijdens het eten worden kinderen nadrukkelijk gewezen op het netjes eten, niet spelen met je eten 

en rustig aan tafel zitten. 

  
Conclusie: Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. A. Kolomiëts) 

 Interview (beroepskrachten, pedagogisch coach) 
 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 27-02-2020, 11.00-13.30 uur) 

 Pedagogisch beleidsplan (v1.1 2020) 
 

Personeel en groepen 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 
 

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

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

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

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder 

De houder van KDV 't Sprookjesland is KDV 't Sprookjesland Almere B.V.  De B.V. heeft één 

bestuurder en enig  aandeelhouder. Dit is ook een rechtspersoon, namelijk Sprookjesland Beheer 
B.V. met als bestuurders dhr. Dejnega en mw. Kolomiëts. Er heeft een VOG-verificatie plaats 

gevonden en is in orde bevonden. 
 

Medewerkers 

Op moment van inspectie werken er 14 beroepskrachten voor de houder op het KDV en zijn er 4 
stagiaires bezig met hun stage. 

Eén van deze beroepskrachten is niet gekoppeld aan de houder in het Personen Register 
Kinderopvang. De manager koppelt haar direct wanneer de toezichthouder meldt dat de 

beroepskracht niet gekoppeld staat. 
Eén van de stagiaires is op 19-02-2020 geregistreerd in het PRK en gekoppeld aan de houder. Haar 

stage was op 04-09-2019 begonnen. Registratie en koppeling moeten vóór aanvang van de 

werkzaamheden hebben plaats gevonden. Bij twee medewerkers is dit dus niet correct verlopen. 
Alle overige medewerkers staan geregistreerd in het PRK en zijn daarin gekoppeld aan de houder. 

 
Conclusie: De houder draagt onvoldoende zorg voor registratie en koppeling in het PRK van 

medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden.  

 
 

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

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De 13 beroepskrachten zijn in bezit van diploma's Pedagogisch Werk niveau 3 en 4 of 
Onderwijsassistent niveau 4. Deze diploma's kwalificeren voor het werken in de kinderopvang. 

Eén beroepskracht (een invalkracht) is in het bezit van een diploma HBO Bachelor Culturele 
Maatschappelijke Vorming. Dit diploma is per 1 juli 2018 vervallen als kwalificatie voor het werken 

op de dagopvang. De beroepskracht valt onder de overgangsregeling omdat zij al vóór 1 juli 2018 

in dienst was van de houder. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is in bezit van een diploma Onderwijsassistent niveau 4 

en een certificaat "Kort HBO-programma Pedagogisch beleidsmedewerker en coach" bij de NTI. 

Daarmee is zij voldoende gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker.  
 

Conclusie: De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn voldoende 
gekwalificeerd. 

 
 

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

stagiaires 

Op moment van inspectie is de beroepskracht-kindratio (b-k-r) als volgt: 
 

 Groep  Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal 

beroepskrachten 

vereist 

 Aantal beroepskrachten 

aanwezig 
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 Elfjes (0-2 jaar)     3     1     1 

 Dwergjes (0-2 

jaar  

    3     1     1 

 Kaboutertjes (0-

2 jaar) 

    8     2     2 

 Trolletjes (2-4 

jaar)  

    10     2     2 

 Reusjes (2-4 

jaar) 

    15     2     2 + BOL stagiaire 

(2e beroepskracht is tussen 10 
en 11 uur afwezig) 

 

Op moment van inspectie is bij de Reusjes de tweede beroepskracht een uur afwezig i.v.m. een 

calamiteit. De BOL-stagiaire vervangt de tweede beroepskracht in dit uur. 
 

De toezichthouder bekijkt het dienstrooster en de presentielijsten van week 7, 8 en 9 in 2020 en 
toetst hierin de b-k-r steekproefsgewijs. De toezichthouder constateert geen overtredingen op de 

b-k-r. 
 

Inzet beroepskrachten in opleiding: 

Op moment van inspectie is er één BOL-stagiaire aanwezig op locatie.  
Er zijn nog twee andere BOL-stagiaires werkzaam op het KDV die de opleiding Pedagogisch Werk 

niveau 3 of 4 volgen. En een stagiaire van een VMBO-opleiding. 
De stagiaires staan als overbezetting op de groep blijkt uit het dienstrooster van week 7, 8 en 9. 

Bij uitzonderingen (zoals het uur tijdens de inspectie) worden stagiaires formatief ingezet conform 

de richtlijnen in de cao: 
  

Een student (…)  kan op basis van een arbeidsovereenkomst formatief worden 
ingezet in de volgende situaties: 

 bij ziekte van een pedagogisch medewerker; 
 tijdens schoolvakanties van de student. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

• De student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes; 
• De MBO-student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar; en 

• De MBO-student kan uitsluitend worden ingezet op de eigen stagelocatie 
 

Achterwacht 

Wanneer één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum dient de houder een 
achterwachtregeling te treffen waarbij een extra volwassene aanwezig is in het pand (bij afwijking 

b-k-r), of op 15 minuten afstand. De toezichthouder constateert op basis van het dienstrooster dat 
er tussen 6.30 en 18.15 uur minimaal twee beroepskrachten aanwezig zijn. Na 18.15 uur wordt er 

niet afgeweken van de b-k-r. De achterwachtregeling is bekend. 
 

Conclusie: De houder draagt voldoende zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten op het 

aantal aanwezige kinderen.  
 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Sinds 1 januari 2019 gelden eisen voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

(PBM). Deze pedagogisch beleidsmedewerker/coach dient 50 uur per locatie per jaar te besteden 
aan het implementeren van pedagogisch beleid. En 10 uur per FTE aan coaching van 

beroepskrachten op de groep. 
 

Berekening uren 

De houder stuurt een urenberekening voor de inzet PBM in 2020 voor de twee vestigingen van de 
houder. In totaal rekent de houder 210 uur gebaseerd op 11 fte. Voor de vestiging in Almere wordt 

140 uur gerekend: 55,5 uur voor het implementeren van beleid en 84,5 uur voor de coaching van 
beroepskrachten. 

De toezichthouder acht deze urenberekening aannemelijk. 

 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 
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KDV het Sprookjesland heeft een overeenkomst gesloten met een pedagogisch coach voor 10 uur 
coaching per medewerker per jaar.  En het externe adviesbureau Sterk in Opvang draagt zorg voor 

het implementeren van het pedagogisch beleid. 
 

De toezichthouder ontvangt een jaarplanning van de PBM waarin zowel de coachingstaken als de 
beleidstaken staan gepland. Voor 2019 ontvangt de toezichthouder twee urenstaten: 

 De beleidsmedewerker heeft 19 uur besteed aan herschrijven, bespreken en implementeren 

van het pedagogisch beleid. 
 De pedagogisch coach heeft 79 uur besteed aan o.a. vergaderingen, toetsen, gesprekken en 

observaties. 
Het aantal uren dat de houder berekend heeft, wordt niet volledig ingevuld in 2019. De 

locatiemanager geeft aan dat de pedagogisch coach is uitgevallen van december 2019 t/m februari 

2020. 
 

Inzichtelijk 
De houder dient inzichtelijk te maken voor beroepskrachten en ouders dat een PBM w ordt ingezet 

en voor hoeveel uur. De locatiemanager zegt hierover: 
"Deze informatie is inzichtelijk gemaakt door de planning op te hangen op 

kantoor/personeelsruimte/hal beneden".  

 
Jaarlijks coaching bieden aan iedere beroepskracht 

Iedere beroepskracht dient coaching te ontvangen, ook invalkrachten. De toezichthouder vraagt de 
aanwezige beroepskrachten of zij coaching hebben ontvangen. Enkelen geven aan dat zij coaching 

hebben ontvangen in de vorm van een observatie op de groep en een gesprek, anderen geven aan 

geen coaching te hebben ontvangen. 
 

 Conclusie: De houder draagt zorg voor een inzichtelijke jaarplanning en urenberekening voor de 
inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Het vereiste aantal uren voor coaching en 

implementatie van beleid zijn niet volledig ingevuld. Niet iedere beroepskracht heeft coaching 
ontvangen in 2019. 

 

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

voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroepen 

Op het KDV wordt gewerkt met 5 stamgroepen: 

 
Groep 1, de Kaboutertjes: Maximaal 12 kinderen van 0 tot 2 jaar  

Groep 2, de Elfjes: Maximaal 12 kinderen van 0 tot 2 jaar 
Groep 3, de Dwergjes: Maximaal 8 kinderen van 0 tot 2 jaar 

Groep 4, de Trolletjes: Maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar 
Groep 5, de Reusjes: Maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar  

 

De houder werkt voornamelijk met vaste groepen en vaste kindplaatsingen. Daarbij kan het wel zo 
zijn dat een kind bijvoorbeeld elke maandag naar groep Reusjes gaat en elke donderdag naar 

groep Trolletjes. 
Op de twee babygroepen zijn opvallend veel kinderen met een flexibel contract. Dat maakt het 

mogelijk om met deze kinderen meer te wisselen van vaste beroepskracht en vaste groep. De 0-

jarigen zijn wel de meest kwetsbare groep met de meeste behoefte aan stabiliteit in de opvang. De 
toezichthouder noemt het daarom als aandachtspunt voor de houder.  
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Bij het openen, sluiten en pauzetijden van het KDV worden stamgroepen samengevoegd. 

 
Vaste gezichten 

Per stamgroep wordt gewerkt met vaste beroepskrachten. 
Bij dit jaarlijks onderzoek is alleen beoordeeld of voldaan wordt aan de eis m.b.t. de vaste 

gezichten voor kinderen tot 1 jaar. 

(Vaste gezichten voor kinderen ouder dan één jaar staat beschreven in het inspectierapport van 
het Nader onderzoek) 

 
De toezichthouder beoordeelt de presentielijsten en het dienstrooster van week 7, 8, en 9 in 2020 

voor groep Elfjes en Dwergjes en constateert geen overtredingen in het vaste-gezichten criterium 

voor de kinderen met een vast contract. 
 

Mentor 
De toezichthouder vergelijkt de presentielijsten met het overzicht van de mentor-verdeling per 

kind. Niet alle namen die op de presentielijsten voor komen, zijn terug te vinden op het mentor 
overzicht. En één naam staat op de presentielijsten van groep Elfjes maar op de mentor-liijst van 

groep Trolletjes. 

De kinderdossiers liggen op de groep. De observaties zijn actueel ingevuld.  
 

Conclusie: 
De houder werkt voldoende met vaste stamgroepen en met vaste beroepskrachten per stamgroep. 

Maar niet aan ieder kind dat gebruik maakt van de opvang is een mentor toegewezen. 

 
 

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

 

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 voertaal is Nederlands. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. A. Kolomiëts) 

 Interview (beroepskrachten, pedagogisch coach) 
 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 27-02-2020, 11.00-13.30 uur) 

 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 (Praktijk)leerovereenkomst 

 Presentielijsten (week 7, 8 en 9 2020) 
 Personeelsrooster (week 7, 8 en 9 2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 

Veiligheid en gezondheid 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

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

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 
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De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

KDV 't Sprookjesland werkt met een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid versie 2.1, welke 
inzichtelijk is voor alle betrokkenen via de website. 

 
De Wet kinderopvang stelt eisen aan het veiligheid- en gezondheidsbeleid. De volgende 

onderwerpen moeten beschreven staan in concrete termen: 

 
Een continue proces van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren 

In het beleidsplan wordt voldoende concreet beschreven hoe het beleid wordt geïmplementeerd, 
geëvalueerd en geactualiseerd. Het beleid wordt gebaseerd op discussielijsten die ingevuld worden 

door de beroepskrachten, dan wordt het besproken in een teamvergadering. Er wordt een 

jaarplanning beschreven met te bespreken onderwerpen per teamvergadering. En tijdens elke 
vergadering wordt het beleid geëvalueerd op basis van de ongevallen- en gevaarlijke 

situaties registratie. 
 

Een beschrijving van risico's met grote gevolgen 
In het beleidsplan worden per leefruimte risico's met grote gevolgen en risico's met beperkte 

gevolgen beschreven. Per risico met grote gevolgen wordt beschreven wat voor preventieve 

maatregelen worden getroffen en welke werkafspraken gelden en eventueel welke afspraak met 
kinderen is gemaakt. Er worden fysieke risico's benoemd, gezondheidsrisico's en sociale risico's . De 

risico's met grote gevolgen staan voldoende concreet beschreven. 
 

Een plan van aanpak met maatregelen 

In het beleidsplan staan per risico preventieve maatregelen beschreven. Er staat beschreven dat 
een actieplan wordt gemaakt, wanneer tijdens evaluaties blijkt dat er acties nodig zijn. Dat is op 

moment van schrijven niet het geval, aldus het beleidsplan.  
 

Kinderen leren omgaan met risico's waarvan de gevolgen beperkt zijn. 
In het beleidsplan worden per leefruimte risico's met beperkte gevolgen beschreven. Per risico met 

beperkte gevolgen wordt beschreven wat voor preventieve maatregelen worden getroffen en welke 

werkafspraken gelden en welke afspraak met kinderen is gemaakt. De risico's met beperkte 
gevolgen staan voldoende concreet beschreven.  

 
Inzichtelijkheid 

In het beleidsplan wordt voldoende concreet beschreven hoe alle betrokkenen geïnformeerd 

worden over het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Het beleidsplan is inzichtelijk via de website. 
 

Achterwacht 
De achterwacht wordt voldoende concreet benoemd. 

 
EHBO 

Er is tenminste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen. Tien van de veertien beroepskrachten zijn in bezit van een gecertificeerd EHBO-
diploma. 

 
Handelen conform het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid: 

De toezichthouder beoordeelt het handelen conform beschreven beleid als onvoldoende en geeft 

daarvan twee voorbeelden: 
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Citaat beleidsplan Veiligheid en Gezondheid: 
Tijdens de vergaderingen wordt de ongevallenregistratie bekeken en besproken. Indien nodig 

wordt het beleid veiligheid en gezondheid aangepast. Naast de ongevallenregistratie is er een 
registratie van gevaarlijke situaties. De pedagogisch medewerker vult deze in, als zich een 

gevaarlijke situatie heeft voorgedaan, maar het kind niet daadwerkelijk letsel heeft opgelopen. Ook 
deze registraties worden besproken in de teamvergadering. Indien nodig wordt het beleid veiligheid 

en gezondheid aangepast. 

 
Praktijk: 

De toezichthouder vraagt de notulen op van de twee meest recente teamvergaderingen en 
ontvangt de notulen van een vergadering op 18-12-2019 en de powerpoint-presentatie van een 

workshop door "Sterk in Opvang"op 02-03-2020. 

Beroepskrachten geven aan dat werkoverleg plaats vindt 1x per 3 à 4 maanden.  
Uit de notulen blijkt niet dat het veiligheid- en gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd volgens de 

beschrijving in het beleidsplan. Ook wordt afgeweken van de beschreven jaarplanning. 
 

Citaat beleidsplan Veiligheid en Gezondheid: 
 Leg een thermometer bovenin de koelkast. De temperatuur van de koelkast moet lager dan 7°C 

zijn, bij voorkeur 4°C.  

 
Praktijk:  

In de groepsruimten hangen op de koelkastdeuren lijsten  waarop de koelkast-temperatuur wordt 
genoteerd. Deze zijn actueel ingevuld. In de keuken waar de warme maaltijden worden bereid, is  

de lijst niet actueel ingevuld. De thermometer in de koelkast geeft 10 graden aan. 

 
Conclusie: Bij het beoordelen van het veiligheid- en gezondheidsbeleid stelt de toezichthouder 

vast dat het beleid onvoldoende wordt nageleefd in de praktijk.  
 

 
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 organisatie gebruikt het voorbeeld model van de Meldcode Kindermishandeling die in juni 2018 

is opgesteld door BoiNK en de Branche-organisaties. Dit model voldoet aan alle geldende eisen. In 

gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van de Meldcode 
kindermishandeling. De Meldcode is het afgelopen jaar niet gebruikt, geven de beroepskrachten en 

aandachtsfunctionaris aan.  
 

Aandachtspunt: Op moment van inspectie is de locatiemanager, die de rol van 

aandachtsfunctionaris heeft, onvoldoende bekend met de wijzigingen in de Meldcode door de 
invoering van het afwegingskader.  Na de inspectie is tijdens een workshop door het adviesbureau 

Sterk in Opvang op 02-03-2020 de Meldcode kinderopvang behandeld, inclusief het 
afwegingskader. De toezichthouder vertrouwt er op dat de kennis nu voldoende aanwezig is bij de 

aandachtsfunctionaris. 
 

Conclusie: De houder draagt voldoende zorg voor het bevorderen van kennis van de Meldcode 

kindermishandeling. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. A. Kolomiëts) 
 Interview (beroepskrachten, pedagogisch coach) 

 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 27-02-2020, 11.00-13.30 uur) 
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 EHBO certificaten 
 Website (https://www.hetsprookjesland.nl/beleid) 

 Nieuwsbrieven (ouders: januari 2020/ personeel: februari 2020) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 2.1. op website) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (ontvangen 11-03-2020) 
 Notulen teamoverleg (d.d. 18-12-2019, PP workshop 02-03-2020) 

 

Accommodatie 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

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

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

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  

 

Eisen aan ruimtes 

In het KDV zijn 5 groepsruimten in gebruik ten tijde van inspectie: Op de begane grond zijn 3 

groepsruimten voor de opvang van 0 tot 2 jarigen. Op de eerste verdieping zijn 2 groepsruimten 
ingericht voor de opvang van 2- en 3-jarigen. Met een tussenruimte die gebruikt wordt op 

momenten van samenvoegen, zoals bij pauzes. 
 

De binnenruimte is afgestemd op de leeftijd van de op te vangen kinderen. De inrichting en het 

spelmateriaal toont attractief, degelijk en goed onderhouden. Het spelmateriaal is op kindhoogte 
geplaatst. Alle groepen beschikken over een sanitaire ruimte en een keukenblok.  

 
De groepsruimten hebben aangrenzende slaapruimten met afsluitbare stapelbedjes. 

 
De buitenruimte is aangrenzend aan de groepsruimten op de begane grond en is geheel omheind. 

De buitenruimte is deels betegeld en deels kunstgras. Er is voldoende vrije speelruimte en een vast 

speeltoestel met glijbaan en er zijn schommels.  
 

Conclusie: De opvanglocatie beschikt over voldoende beschikbare speelruimte per aanwezig kind. 
De binnen- en buitenruimte zijn voldoende passend ingericht. 

 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (Opvanglocatie en pedagogische praktijk d.d. 27-02-2020, 11.00-13.30 uur) 

 

Ouderrecht 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

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

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
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Informatie 

De houder informeert ouders via een eigen website waarop o.a. het Pedagogisch beleidsplan en het 

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is geplaatst. De klachtenregeling, zowel intern als extern, 
staat beschreven op de website. De zgn. "drie-uurs-regeling" (afwijking van de beroepskracht-

kindratio) staat concreet beschreven in het pedagogisch beleidsplan, welke op de website is 

geplaatst. Er is een link naar het meeste recente GGD-inspectierapport. 
 

Conclusie: De houder informeert d.m.v. hun website ouders voldoende over het te voeren beleid. 
 

 

Oudercommissie 

KDV t Sprookjesland heeft een reglement oudercommissie dat in een eerder onderzoek is getoetst 

en voldoet aan de huidige wettelijke eisen. 
 

De toezichthouder vraagt de notulen op van de twee meest recente vergaderingen van de 

oudercommissie en ontvangt een mailwisseling tussen de locatiemanager en de  oudercommissie, 
betreffende de prijswijziging voor 2020. 

 
Aandachtspunt: Het valt de toezichthouder op in de mailwisseling dat de communicatie moeizaam 

verloopt door verschil van inzicht en waarin de oudercommissie vraagt om een bijeenkomst waarin 

e.e.a. besproken kan worden, waar de locatiemanager niet op in gaat. 
In 2020 heeft de houder zowel wijzigingen aangebracht in het pedagogisch beleidsplan als het 

veiligheid- en gezondheidsbeleidsplan en heeft hier de oudercommissie niet in geraadpleegd. De 
oudercommissie heeft hier wel een adviserende taak in. 

De toezichthouder kan dit slechts constateren maar niet beoordelen omdat het adviesrecht van de 
oudercommissie sinds 01-01-2016 niet meer onder de toezichthouder kinderopvang valt. 

 

Conclusie: De houder heeft een oudercommissie ingesteld maar stelt de 
oudercommissie onvoldoende in de gelegenheid om haar adviserende rol voldoende uit te voeren. 

 
 

 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een klachtenreglement dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen. De houder 

verklaart dat er in 2019 geen schriftelijke klachten zijn ingediend. Ook zijn er geen geschillen 

voorgelegd aan de Geschillencommissie, waarbij de houder is aangesloten. Op de website staat de 
interne klachtenregeling van 't Sprookjesland, alsook informatie over de Geschillencommissie. 

 
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste eisen rondom klachten en geschillen. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. A. Kolomiëts) 

 Interview (beroepskrachten, pedagogisch coach) 
 Notulen oudercommissie (mailwisseling locatiemanager - OC november 2019) 

 Website (https://www.hetsprookjesland.nl/beleid) 

 Nieuwsbrieven (ouders: januari 2020/ personeel: februari 2020) 
 Klachtenregeling (https://www.hetsprookjesland.nl/beleid/klachtenregeling/) 

 Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 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 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 
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) 
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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) 

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 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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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) 

 

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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

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

kinderopvang) 

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) 
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 

op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 

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

Regeling Wet kinderopvang) 

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

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

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

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

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 

beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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) 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 
 

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

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 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) 

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) 
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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 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) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

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

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

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

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei w ijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 

dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 

is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

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

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

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

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

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

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

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

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

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

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

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

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

kindercentrum is gevestigd. 
 

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

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
 

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

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum 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) 



 

24 van 28 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-02-2020 

KDV 't Sprookjesland Almere BV. te Almere 

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) 

 

Klachten en geschillen 

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

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 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) 



 

25 van 28 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-02-2020 

KDV 't Sprookjesland Almere BV. te Almere 

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

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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 : KDV 't Sprookjesland Almere BV. 
Website : http://www.hetsprookjesland.nl 

Aantal kindplaatsen : 65 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : KDV 't Sprookjesland Almere B.V. 
Adres houder : Hawaiiweg 30 

Postcode en plaats : 1339NW Almere 
KvK nummer : 32152471 

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 :  A. Bouwman 

M Oortwijn 

  

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

Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 

 

Planning 
Datum inspectie : 27-02-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 26-03-2020 
Zienswijze houder : 09-04-2020 

Vaststelling inspectierapport : 14-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-04-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-04-2020 

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. 

 

Beleid veiligheid en gezondheid 

a. Koelkast: Van de koelkast in de middenruimte hadden wij zelf reeds geconstateerd dat die een 

beetje raar deed. Wij hebben daarom op 11 februari 2020 zelf al een nieuwe koelkast besteld (zie 
onderaan deze mail het bewijs hiervan). Personeel is toen geinstrueerd om geen gekoelde 

voedingsmiddelen meer op te bergen in deze koelkast tot de nieuwe zou zijn geplaatst. De enige 
voedingsmiddelen die nog wel mochten worden opgeborgen waren de middelen die niet per se koel 

hoeven, maar waarbij dat wel een positief effect kan hebben op de houdbaarheid (denk 
bijvoorbeeld aan appels, peren, bananen etc die niet in de koelkast hoeven te liggen, maar die in 

een koelkast wel langzamer rijp worden en daardoor langer meegaan). Wij zijn dan ook van 

mening dat dit geen overtreding is geweest van het beleid V&G, aangezien er geen 
voedingsmiddelen incorrect zijn opgeborgen geweest. 

  
b. Vergaderingen: In het rapport wordt gesteld dat wij ons jaarschema niet naleven, omdat er 

volgens het rapport niet maandelijks wordt vergaderd, terwijl dat wel in ons beleid staat. Ons 

beleid stelt als volgt: “Nadat het beleid is geïmplementeerd, is het van groot belang dat het beleid 
in de praktijk wordt uitgevoerd en dat de pedagogisch medewerkers de kans krijgen om hun kennis 

te optimaliseren en het geheugen op te frissen. Om deze reden wordt er binnen de 
teamvergaderingen altijd aandacht besteed aan een van de beleidsstukken van de organisatie. 

Daarnaast controleert de leidinggevende door middel van observatie op de groep en het vragen 
stellen aan de pedagogisch medewerkers gedurende de werkzaamheden op de groep, of het beleid 

voldoende gedragen wordt. Om te waarborgen dat alle beleidsstukken worden besproken binnen de 

vergaderingen en er een controle wordt uitgevoerd door de leidinggevende, is er een jaarplanning.” 
 De inspecteur is van mening dat er wordt geimpliceerd dat wij maandelijks vergaderen over een 

van de beleiden en hoewel volgens ons aantoonbaar duidelijk is gemaakt middels de verschillende 
nieuwsbrieven aan personeel, notulen van vergaderingen, presentaties van een workshop etc., dat 

wij wel degelijk ons personeel voldoende op de hoogte houden en de kennis blijven opfrissen, dat 

het niet duidelijk genoeg staat vermeld in het beleid hoe we dat precies doen. Hierdoor kan er een 
meningsverschil ontstaan over of het beleid aansluit op de praktijk. 

  
Wij bedoelen in de jaarplanning te zeggen dat wij maandelijks bezig zijn met het opfrissen de 

verschillende beleiden en dat daar meerdere opties voor zijn. De ene keer is dat een 
teamvergadering, de andere keer een workshop, een proefinspectie met proefrapport, een quiz of 

kennistoets, een nieuwsbrief aan personeel, een observatie in de praktijk met individueel gesprek 

etc. Wij hebben tal van opties beschikbaar en kiezen degene uit die beter past bij het onderwerp. 
Wij gaan de formulering in het beleid aanpassen, zodat duidelijker is wat er wordt bedoeld en zodat 

daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Naar onze mening gaat het bij het toetsen van dit 
punt of een houder personeel voldoende informeert. Wij zijn van mening dat wij daar aantoonbaar 

aan voldoen. Ook dit punt is naar onze mening daarom geen ‘echte’ overtreding, maar om het voor 

de toekomst makkelijker te maken zullen wij de tekst in het beleid aanpassen! 
  

Oudercommissie 
Zoals telefonisch besproken zullen wij de oudercommissie voortaan bij meer beleidsmatige 

wijzigingen betrekken, ook als deze wettelijk verplicht zijn en er daardoor eigenlijk geen ruimte is 
voor discussie. 

  

Koppeling PRK 
Een van de leidsters is ontkoppeld op het moment dat zij met zwangerschapsverlof ging, waarbij 

wij per abuis vergeten zijn haar weer te koppelen bij terugkomst. Binnen een half uur na ontvangst 
van het rapport hebben wij haar direct weer gekoppeld. Dit was een fout van onze kant en hierin 

heeft de inspecteur volkomen gelijk. 

  
De stagiaire waarvan de koppeling ontbrak was nog minderjarig op het moment dat zij bij ons 

begon. Wij dachten dat daarvoor via school een VOG aangevraagd zou zijn. Tijdens de 
proefinspectie die wij jaarlijks laten uitvoeren is dit reeds naar voren gekomen, waardoor wij zelf al 

stappen hadden ondernomen om deze stagiaire alsnog te koppelen. Dit aandachtspunt was reeds 

opgelost voordat deze geconstateerd werd door de inspecteur. 
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Pedagogische coaching 
De planning van de pedagogische coaching is een beetje in de soep gelopen vanwege het feit dat 

onze eigen leidster (die de opleiding tot coach heeft gevolgd) enige tijd arbeidsongeschikt is 
geweest en daardoor niet in de gelegenheid was de coaching volgens de planning af te ronden. In 

het eerste kwartaal van dit jaar is een groot deel van de achterstand reeds ingelopen. Wij 
verwachten dat in de loop van 2020 alles weer op zijn plek terecht komt (mede afhankelijk van 

wanneer wij weer open mogen ivm de Corona-sluiting, waardoor momenteel de groepen niet in de 

normale hoedanigheid werken en er momenteel geen nieuwe observaties/coaching kan 
plaatsvinden). 

  
Tot zover onze zienswijze. 

  

Met vriendelijke groet, 
  

  
Anton Kolomiets 
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