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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. De inspectie-activiteiten richten zich primair 
op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of 
indien hier een andere aanleiding toe is. 
 
 

Beschouwing 
Algemene informatie 
KDV Wollewei (voorheen Peuterspeelzaal de Sterretjes) is sinds 2012 geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang op de Maasstraat 29 te Lelystad in basisschool de Fontein.  
 
De houder is Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes. De stichting heeft één bestuurder. Dit is 
tevens de locatie verantwoordelijke van de locaties van de Roezemoes. De Stichting heeft de 
volgende geregistreerde locaties in het LRK:  
 Peuterspeelzaal De Roezemoes Kinderdagverblijf Wold 18 30, Lelystad LRK sinds 14-03-2012 

(combi groep) 
 BSO het Avontuur Buitenschoolse opvang Wold 18 30, Lelystad LRK sinds 15-10-2018 (combi 

groep) 
 Wollewei Kinderdagverblijf Maasstraat 29, Lelystad LRK sinds 01-01-2018 
 BSO de Tuimelaar Buitenschoolse opvang Maasstraat 29, Lelystad LRK sinds 04-02-2019  
 
Houderwijziging 
Op 27 februari 2019 heeft een gesprek plaats gevonden op de locatie met de nieuwe bestuurder 
van KDV Wollewei. Besproken is onder andere het pedagogisch beleid en verklaringen omtrent het 
gedrag (VOG) en de informatie aan ouders over de houderwijziging. In het beleid schetst de 
houder de gewenste situatie van opvang van kinderen van 0-4 jaar op deze locatie. Hiervan is (en 
kan) op dit moment geen sprake zijn. De locatie beschikt onder ander niet over een aparte 
slaapruimte, meubilair en buitenruimte voor kinderen van 0-2 jaar. Op dit moment is op de opvang 
geschikt voor kinderen tussen de 2-4 jaar. Wanneer de bestuurder kinderen tussen de 0-2 jaar wil 
opvangen dient dit in overeenstemming te zijn met de wettelijke eisen en vergunningen voor 
kinderopvang. 
 
Jaarlijks onderzoek 
Op 28 oktober 2019 heeft het jaarlijks onderzoek op KDV Wollewei plaatsgevonden. 
Een beroepskracht, een BBL stagiare en zeven kinderen zijn aanwezig. 
De bestuurder is op 28 oktober verzocht de onderstaande documenten na te sturen. De 
toezichthouder heeft de documenten op 30 oktober ontvangen:  
 BBL overeenkomst 
 BOL overeenkomst 
 Laatste veiligheid en gezondheidsbeleid van KDV Wollewei 
 Personeelsrooster KDV Wollewei 
 Kindbezetting KDV Wollewei 
Op 1 november heeft de toezichthouder de bestuurder verzocht onderstaande documenten na te 
sturen voor 6 november. 
 Notulen teamoverleg laatste twee 
 Uit het rooster blijkt dat de BBL ‘er  3 dagendelen wordt ingezet binnen de beroepskracht-

kindratio. Om de inzetbaarheid BBL te beoordelen ontvang ik graag – opleidingsplan waaruit 
de opbouwende inzetbaarheid blijkt conform cao. 

 Heeft KDV Wollewei een oudercommissie? Zo ja dan ontvang ik graag de contact gegevens en 
notulen van de laatste twee vergaderingen. Nee, hoe vindt de ouderraadpleging plaats? 

De toezichthouder heeft in de ochtend van 11 november nog geen documenten ontvangen en heeft 
het rapport opgesteld.  
 
Er wordt niet aan alle getoetste voorwaarden in de wet kinderopvang voldaan.  
 
 



 

4 van 29 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-10-2019 

Wollewei te Lelystad 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor het starten van een voorziening voor kinderopvang, 
het doorgeven van wijzigingen en het inrichten van de administratie. 
  
 

Wijzigingen 

De houder is ervan op de hoogte dat wijzigingen onverwijld doorgegeven moeten worden aan het 
college. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten, BBL 'er) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 

Pedagogisch klimaat 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In de 
praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor bieden van verantwoorde kinderopvang: het 
waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de 
sociale competentie van kinderen en de overdracht van normen en waarden. 
 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke 
aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die 
betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijk. 
 
De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden 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 

De houder een pedagogisch beleidsplan versie 10 augustus 2019. 
 
De Roezemoes / Wollewei is een kleinschalige kinderopvang. KDV Wollewei is onderdeel van de 
Roezemoes en gevestigd in basisschool de Fontein in Lelystad. De houder geeft in het beleid aan 
dat de nadruk ligt op bewustzijn en op verblijven en spelen in de natuur. In het beleid is de visie op 
het kind beschreven. 
 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 
De houder beschrijft de vier opvoedingsdoelen. Bij de persoonlijke en sociale competentie zijn er 
per leeftijdscategorie voorbeelden beschreven.  
 
Signaleren van bijzonderheden 
De houder schrijft in het beleid dat leidsters observeren gedurende de hele dag en indien nodig 
zaken schriftelijk worden vastgelegd. Beleid Roezemoes / Wollewei: “Indien een leidster zich 
zorgen maakt over een kind, wordt dit kind extra in de gaten gehouden door de mentor van het 
kind en andere direct betrokken leidsters. Alle bevindingen worden schriftelijk vastgelegd. De 
mentor bespreekt zijn bevindingen met de ouders en/of school. Samen met ouders en/of school 
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wordt overlegd welke acties er ondernomen moeten worden en door wie. Dit kan bijv. zijn: het 
inschakelen van een logopediste tot aanmelding met een hulpvraag bij Icare." 
 
"De mentor kan de ouders bijstaan bij het vinden van de juiste instantie en zal ondersteuning 
bieden waar nodig,” Kinderopvang de Roezemoes hanteert een overdrachtsdocument voor de 
basisschool. Als een kind 4 jaar wordt kan het document na ondertekening van ouders gedeeld 
worden met de basisschool. Het delen met de buitenschoolse opvang zal nog aan het beleid 
moeten worden toegevoegd." 
 
Mentorschap 
Is in het beleid opgenomen. Beleid Roezemoes / Wollewei: “Ieder kind krijgt een eigen mentor 
toegewezen. Deze mentor werkt op de groep van het kind en is het aanspreekpunt voor ouders als 
zij informatie willen delen en/of krijgen. De naam van de mentor staat op het plaatsingscontract 
vermeld. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken.” 
 
Werkwijze en groep 
De houder beschrijft de groepsgrootte van maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar met 3 
beroepskrachten of maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar met 2 beroepskrachten. 
De werkwijze van de groep wordt duidelijk en met een tijdsindeling beschreven in bijlage 1 van het 
pedagogisch beleid. 
 
Wennen 
In het beleid wordt gesproken over een aantal keer wennen op de groep. 
Beleid Roezemoes / Wollewei: “Kinderen die voor de eerste keren in de opvang komen moeten 
wennen aan de stamgroep. De leidsters zijn zich hier erg van bewust. Er komen nooit meer dan 3 
nieuwe kinderen tegelijk in de stamgroep. We zorgen ervoor dat er een leidster te allen tijde 
beschikbaar is als de kinderen het moeilijk hebben. De leidsters reageren sensitief op de kinderen 
als zij huilen door troost en steun te bieden. Kinderen krijgen de tijd om te wennen aan de 
stamgroep, onze ervaring is dat de meeste kinderen binnen een aantal keren hun plekje hebben 
gevonden en zich veilig voelen in de groep.” 
 
Drie-uursregeling en de afwijking 
Beleid Roezemoes / Wollewei: “Drie-uursregeling houdt in dat op bepaalde tijden het is toegestaan 
dat een leidster alleen op de groep mag staan, dit in afwijking van het leidster-kindratio volgens de 
BKR. Van maandag tot en met vrijdag: 
• Wijken wij niet af van de BKR 9:00 en 12:00 uur en 14:00 tot 16:00. 
• Wijken wij mogelijk af van de BKR 7:00 en 8:30 uur en 16:30 tot 18:30. 
• Wijken wij af van de BKR 8:30 uur en 9:00 uur, 12:00 en 14:00 uur en 16:00 en 16:30 
uur.” 
 
Extra dagdeel 
Beleid Roezemoes / Wollewei: ‘Het is mogelijk om kinderen extra uren, dagdelen en/of dagen naar 
de kinderopvang te brengen, mits groepsgrootte en samenstelling dit toelaten. Ook hier stellen wij 
de hoogste prioriteit aan het aantal gezichten dat de kinderen op de groep zien, het kan 
voorkomen dat hierdoor extra uren/dagen niet mogelijk is.” 
 
Taken stagiaires en vrijwilligers 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de taken die stagiairs en 
vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden 
begeleid. 
 
Conclusie 
Het beleid voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
Het beleid beschrijft een stamgroep van 0-4 jarige. Daarvan is op dit moment geen sprake op KDV 
Wollewei worden kinderen van 2-4 jaar opgevangen (er is onder andere geen aparte slaapruimte).  
 
 

Pedagogische praktijk 

De pedagogische observatie vond plaats op een maandagochtend. De kinderen speelde vrij in de 
binnenruimte, er was een eet moment en er werd buiten gespeeld. Er zijn zeven kinderen, een 
beroepskracht en een BBL ‘er aanwezig. 
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Emotionele veiligheid 
Respectvol contact, 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: Een kind zit nog alleen aan tafel om zijn drinken op te drinken. Hij is verdrietig en 
geeft aan dat hij naar zijn moeder wil. De beroepskracht geeft aan dat het kind sinds lange tijd 
afwezigheid weer een ochtend op het KDV is. De beroepskracht en BBL ‘er helpen de andere 
kinderen om zich klaar te maken om naar buiten te gaan. De beroepskracht houdt contact met het 
kind aan tafel. Wanneer zijn drinken op is mag hij ook van tafel. De beroepskracht neemt het kind 
op schoot en stelt hem gerust. Het verdriet wordt zichtbaar minder bij het kind en hij gaat mee 
naar buiten. Het kind blijft contact zoeken met de vaste beroepskracht. 
 
Persoonlijke competentie 
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 is een vast dagprogramma. Na het vrij spelen in de ochtend gaat de groep 
in de kring. De dag en het seizoen worden besproken. Kinderen geven antwoord op vragen van de 
beroepskracht. Wie weet welke dag het vandaag is? Er worden liedjes gezongen rond het thema 
herfst. De meeste kinderen doen enthousiast mee. 
 
Daarna wordt de kabouter  genaamd Wollewei uit zijn bedje gehaald. De kabouter gaat van kind 
naar kind. Bij ieder kind zegt de beroepskracht goedemorgen .. en vraagt het kind dan iets voor 
Wollewei te doen. Bijvoorbeeld: wil je mijn gezicht wassen? Een kind wil liever niet mee doen. De 
beroepskracht vraagt hem toch de kabouter aan te pakken. Het kind pakt de kabouter en geeft 
hem snel door. Later geeft de beroepskracht aan dat het kind het spannend vindt. 
 
Sociale competentie 
Leren samenspelen, De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, 
maar grijpen in als kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer 
samen uit te komen. 
 
Observatie: De kinderen krijgen buiten ieder een loopauto, fiets of tractor naar keuze om mee te 
spelen. Een kind stapt van zijn loopauto om wat anders te doen. Wanneer een ander kind op de 
loopauto wil gaan komt het kind snel terug en wil dat het andere kind er af gaat. De beroepskracht 
ziet dit en grijpt in. Ze roept beide kinderen erbij. “Jij bent even van de loopauto af gegaan, nu 
mag x even met de loopauto. Zo meteen kunnen we weer ruilen.” Beide kinderen stemmen 
hiermee in. 
Veldinstrument: "De beroepskrachten zetten gericht activiteiten en materialen in om kinderen te 
laten samenspelen." 
 
Observatie: Op KDV Wollewei gaat de groep in de ochtend in de kring. De kinderen staan in een 
kring en ze zingen een lied met gebaren erbij: "hoofd, schouders, knie en teen.” De kinderen 
hebben er zichtbaar zin in, lachen en de meeste kinderen doen enthousiast mee. Een kind vanaf 
zijn stoel kijkt wordt door de beroepskracht ook uitgenodigd om mee te doen. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Veldinstrument: "De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale 
vaardigheden in de omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, 
troosten en helpen, werken samen." 
 
Observatie: Beroepskrachten geven door hun gedrag en de manier waarop zij tegen de kinderen en 
elkaar praten het goede voorbeeld aan de kinderen. Zij zijn beleefd en vriendelijk, vragen iets 
netjes. Ze helpen de kinderen als ze hen iets komen vragen, luisteren naar hen en troosten als er 
verdriet of pijn is. De kinderen komen uit zichzelf naar de beroepskrachten toe als ze steun nodig 
hebben. 
 
Conclusie 
Er wordt verantwoorde dagopvang geboden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten, BBL 'er) 
 Observatie(s) (praktijk 28 oktober 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 10 augustus 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 
De houder van KDV Wollewei is Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes. De stichting heeft één 
bestuurder. Dit is tevens de locatie verantwoordelijke, een beroepskracht en pedagogisch 
beleidsmedewerker van de organisatie.  
 
Bij controle van het Personen Register Kinderopvang op 26 februari 2019 is de VOG verificatie van 
de rechtspersoon Stichting de Roezemoes in orde. De bestuurder staat in het Personen Register 
Kinderopvang (PRK) geregistreerd en is gekoppeld aan de houder. 
 
Personeel 
De beroepskracht en BBL stagiaire aanwezig tijdens de inspectie zijn geregistreerd en gekoppeld 
aan de houder in het PRK. 
 
De BBL'er geeft aan per 1 oktober 2019 werkzaam te zijn voor KDV Wollewei. Dit blijkt ook uit de 
overeenkomst (echter ontbreekt ondertekening). De inschrijving en koppeling in het PRK zijn van 8 
en 9 oktober 2019.   
 
De stagiaire is geregistreerd en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 
De pedagogisch coach staat niet met een geldige VOG ingeschreven in het PRK en is gekoppeld aan 
de houder Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes (controle PRK 7 oktober 2019) 
 
Conclusie 
De houder, bestuurder, beroepskracht, BBL'er en stagiaire staan ingeschrevenen gekoppeld in het 
PRK. De BBL 'er is eerder gestart met de werkzaamheden dan de inschrijving en koppeling in het 
PRK.  De inschrijving en koppeling van de pedagogisch coach ontbreekt.  
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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. 
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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) 

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 
De beroepskracht van KDV Wollewei beschikt over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie. 
 
Conclusie 
Aan de opleidingseisen voor beroepskrachten wordt voldaan. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder zal de rol van pedagogisch beleidsmedewerker vervullen.  
 
Pedagogisch coach 
Een externe (ZZP'er) zal de rol van pedagogisch coach vervullen. Hiervoor gelden de kwalificatie-
eisen van de A en B lijst als opgenomen in de CAO Kinderopvang. De houder heeft een diploma 
meegestuurd. Deze komt niet voor op de diplomalijst A en B. 
Het diploma valt onder de overgangsbepaling van lijst B. 
Overgangsbepalingen Kwalificatie-eis Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach:  
Voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach die voor 1 januari 2019 in deze functie werkzaam 
is (geweest) geldt dat een diploma/getuigschrift (zoals bedoeld onder B1 en B2) kwalificeert ook 
als dit per 1 juli 2018 is vervallen als kwalificerend diploma/getuigschrift voor pedagogisch 
medewerker en/of peuterspeelzaalleidster. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of 
minder na 1 januari 2019. 
 
De houder heeft niet aangetoond dat de coach voor 1 januari 2019 werkzaam is geweest in de 
functie van pedagogisch medewerker. Het diploma van de coach maatschappelijk werk en 
dienstverlening is per 1 juli 2018 vervallen. 
 
De houder heeft een overeenkomst opgesteld (van 1-12-2018) echter is deze overeenkomst niet 
ondertekend.  
 
Conclusie 
De houder toont onvoldoende aan dat de coach voldoet aan de gestelde kwalificatie eis. Deze 
voorwaarden worden in 2020 meegenomen in de beoordeling.   
 
 
 

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

Achterwacht 
Op maandag en woensdagmiddag wordt er van 12.00-14.00 uur een beroepskracht ingezet. Er 
wordt aaa de beroepskracht-kindratio voldaan.  
De locatie bevindt zich in een school. De directie en leerkrachten van de basisschool zijn 
achterwacht. Daarnaast is de locatie van Roezemoes op 't Wold achterwacht. Tijdens 
schoolvakanties is KDV Wollewei gesloten.  
 
Beroepskracht-kindratio 
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Op locatie is een stamgroep van max. 16 kinderen van 2-4 jaar. De locatie is drie dagen per week 
geopend. Tijdens de inspectie zijn er 7 kinderen met een beroepskracht en een BBL 
stagiaire aanwezig. Op dat moment wordt er aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
Rooster en kindbezetting KDV Wollewei 29 oktober 2019: 

Maandag  Aantal kinderen  Aantal beroepskrachten 

8.30-12.00  9 1 beroepskracht 
1 BBL (ingezet binnen de b-k-r) 

12.00-14.00  2 1 beroepskracht 

Woensdag   

8.30-12.00 10 1 beroepskracht 
1 BBL (ingezet binnen de b-k-r) 
1 BOL (boventallig) 

12.00-14.00 5 1 beroepskracht 

Vrijdag   

8.30-12.00 9 1 beroepskracht 
1 BBL (ingezet binnen de b-k-r)  

12.00-14.00 3 1 beroepskracht 
1 BBL (boventallig) 

 
Inzet beroepskrachten in opleiding 
Op de locatie zijn twee stagiaires werkzaam.  
 Een stagiaire Beroepsopleidende Leerweg (BOL) welke 1 dagdeel per week boventallig wordt 

ingezet. 
 Een stagiaire Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) welke 4 dagdelen per week op KDV 

Wollewei wordt ingezet. Waarvan 3 dagdelen per week binnen de beroepskracht-kindratio. De 
BBL stagiaire is per 1 oktober 2019 in dienst. Er is bij de inzet geen rekening gehouden met de 
opleidingsfase waarin zij zit. Conform de cao.  

Conclusie 
De inzet van de BBL stagiaire geschiedt niet overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de 
meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  Bij het bepalen van de inzet van stagiaire is geen 
rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevindt. Er wordt hierdoor 
drie dagen per week niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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) 

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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Invulling functie pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder zal de functie van pedagogisch beleidsmedewerker op zich nemen. De Roezemoes heeft 
4 locaties en in totaal 200 uur voor de pedagogisch beleidsmedewerker.  
 
De houder heeft een plan geschreven met de verdeling van de uren en overzicht van de 
werkzaamheden. In dit plan staan ook taken gericht op veiligheid en gezondheid. Het plan 
beschrijft te weinig de ontwikkeling en invoering van het (pedagogisch) beleid.  
 
Pedagogisch coach 
Voor deze rol zal uitgevoerd worden door een externe coach. De houder heeft nog onvoldoende 
aangetoond of de coach beschikt over de juiste kwalificaties. 
 
De houder heeft een coachingsplan opgesteld. Coaching ter bevordering van de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers (waar onder de houder) en om de pedagogische kwaliteit van 
organisaties te kunnen waarborgen. In het plan wordt aangegeven dat de houder bij de berekening 
gebruik gemaakt van de rekentool op www.1ratio.nl/rpb/#/. Echter staat de berekening niet 
uitgewerkt in het plan.  
   
Schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk 
Er zijn documenten opgesteld waarin de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
schriftelijk zijn vastgelegd. De houder moet nog aangeven waar de documenten inzichtelijk zijn 
voor ouders en beroepskrachten worden bewaard. 
 
Coaching beroepskrachten 
Of iedere beroepskracht coaching ontvangt zal worden meegenomen tijdens een volgend 
onderzoek, aangezien de coaching van de beroepskrachten gedurende heel 2019 mag 
plaatsvinden. 
 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroep en vaste beroepskracht 
De opvangt vindt plaats in 1 stamgroep van maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.  
Het KDV is zes dagdelen per week geopend. Uit het rooster blijkt dat er deze zes dagdelen 1 vaste 
beroepskracht werkzaam is op het KDV.  
 
Mentor 
In het beleid is de rol van de mentor beschreven. In de praktijk geeft de aanwezige beroepskracht 
aan de mentor van alle kinderen te zijn. De beroepskracht geeft voor de zomervakantie te zijn 
gestart op deze groep (in de zomer was het KDV zes weken dicht). De beroepskracht geeft aan dat 
er nog geen taken m.b.t het mentorschap zijn uitgevoerd. Het beleid beschrijft dat 'Het 
overdrachtsdocument wordt rond elke verjaardag van het kind ingevuld besproken door de mentor 
met de ouders tijdens een 10 minutengesprek eenmaal per jaar.' Er kunnen geen ingevulde 
overdrachtsdocumenten getoond worden. Er is geen planning voor de 10 minutengesprekken 
bekend bij de beroepskracht.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de opvang in de stamgroep en de vaste gezichten.  
De rol van de mentor is onvoldoende uitgevoerd in de praktijk.  
 
 
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) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voertaal is Nederlands.  
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (documenten opvraag per mail) 
 Interview (beroepskrachten, BBL 'er) 
 Observatie(s) (praktijk 28 oktober 2019) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht (1 beroepskracht) 
 (Praktijk)leerovereenkomst (BBL) 
 Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (BBL) 
 Beleid achterwacht 
 Presentielijsten (29 oktober 2019) 
 Personeelsrooster (29 oktober 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 10 augustus 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 

De houder heeft een veiligheid- en gezondheidsbeleid mei 2019 opgesteld.  
 
EHBO 
Een beroepskracht beschikt over een geldig EHBO-diploma van Nikta.   
 
De houder draagt er zorg voor dat er 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. 
 
Continue proces 
De houder beschrijft in het beleid een beleidscyclus. Onder andere een bespreking tijdens 
teamoverleg, maken risico-inventarisatie, opstellen actieplan, voortgang evalueren. 
 
De toezichthouder heeft de houder per mail 1 november 2019 gevraagd naar de notulen van de 
laatste teamvergadering. De houder heeft nagelaten deze toe te sturen. De beroepskracht geeft 
aan wel overleg te hebben gehad, maar kan niet aangeven wanneer dit was. De houder heeft 
onvoldoende aangetoond of en hoe het beleid is geëvalueerd.  
 
Beschrijving van de risico's 
In het beleid 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, 

stagiaires, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
Risico's met grote gevolgen veiligheid zijn niet voldoende concreet beschreven overeenkomstig het 
beleid. Bijvoorbeeld: 
 verdrinking/water, er is een sloot achter de KDV buitenruimte 
Kleine risico's 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's. Echter ontbreekt bij een aantal risico's in het 
beleid 'Hoe' kinderen wordt geleerd daarmee om te gaan.  
 
Inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en ouders. 
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De houder geeft in het beleid aan het beleid te bespreken en delen met beroepskrachten tijdens 
teamvergaderingen. Beroepskrachten hebben een actieve rol in het opstellen van het beleid. 
Nieuwe medewerkers krijgen een introductie. Met ouders wordt het beleid besproken bij de intake. 
Onder andere via nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gehouden.  
 
De houder heeft op verzoek van de toezichthouder geen notulen aangeleverd waaruit 
bovenstaande blijkt. De BBL'er geeft aan het beleid deels te hebben gelezen. Er is onvoldoende 
aangetoond hoe de introductie van de recent gestarte BBL'er welke wordt ingezet binnen de 
beroepskracht-kindratio heeft plaats gevonden.  
 
Achterwacht 
In het beleid is een achterwacht regeling opgenomen. Aangegeven wordt dat er een lijst met 
namen en telefoonnummers op locatie ligt en in de groepstelefoon staan, welke wordt 
meegenomen wanneer zij de locatie verlaten. Een lijst op locatie kan door de beroepskracht niet 
getoond worden.  
 
Handelen conform veiligheid- en gezondheidsbeleid - ongeval 
De houder moet er zorg voor dragen dat er op het KDV conform het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. In de praktijk is onvoldoende aangetoond dat er 
overeenkomstig het beleid wordt gehandeld. Dit blijkt onder andere uit:  
 het beleid beschrijft dat er 2 leidsters op de groep staan. Gedurende de openingstijden van 

KDV Wollewei is hiervan niet altijd sprake. Er zijn dagdelen dat er 1 beroepskracht aanwezig 
is.  

 er is onvoldoende aangetoond dat het beleid besproken wordt op teamvergaderingen. 
 er is onvoldoende aangetoond dat de BBL 'er welke wordt ingezet binnen de b-k-r een 

introductie heeft gehad zoals beschreven in het beleid.  
 tijdens de inspectie is er geen lijst van achterwachten op locatie aanwezig en ligt de 

groepstelefoon op de locatie Wold geeft de beroepskracht aan. De beroepskracht probeert de 
bestuurder te bereiken ivm met afwezigheid van 2 kinderen maar krijgt geen contact met 
bestuurder.  

Conclusie 
Het beleid is onvoldoende in overeenstemming met de praktijk. Er wordt onvoldoende gehandeld 
overeenkomstig het beleid.  
 
 
 
 
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) 

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 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 
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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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Meldcode 
De houder heeft een Protocol meldcode kindermishandeling de Roezemoes kinderopvang 2018. 
 
In de meldcode is opgenomen: 
 een stappenplan; 
 een toebedeling van verantwoordelijkheden; 
 specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent; 
 signalenlijsten 4-12 jaar; 
 een sociale kaart, het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur van het onderwijs zal 

nog moeten worden toegevoegd. 
Het stappenplan bevat: 
 het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 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; een 
gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

 het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis); 

 beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
Bevorderen kennis 
De meldcode, stappenplan, signalenlijst 0-4 jaar en de sociale kaart zijn in een map op de locatie 
aanwezig.  
 
De aanwezige beroepskracht kan stappen benoemen die zij zou nemen bij een vermoeden. Zij 
geeft aan de meldcode te hebben gelezen en altijd in overleg te gaan met de bestuurder. De 
beroepskracht en BBL 'er geven aan in september 2019 een cursus met betrekking tot de meldcode 
te hebben gevolgd.  
 
De houder is op de hoogte van de meldplicht en het contact opnemen/melden bij de 
vertouwensinspecteur. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden van de meldcode voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (documenten opvraag per mail) 
 Interview (beroepskrachten, BBL 'er) 
 EHBO certificaat (1 beroepskracht Nikta geldig tot 6 juni 2020) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (mei 2019) 
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Accommodatie 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte 
en buitenspeelruimte. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 
KDV Wollewei is gevestigd in een klaslokaal van basisschool de Fontein. Er zijn speelhoeken, zoals 
een huishoek met poppen, verkleedkleren en een keukentje. Ook is er een leeshoek met zachte 
kussens en boeken. In de brede vensterbank staan onder andere auto's, een garage en een 
poppenhuis. Er is een hoge eettafel aanwezig met banken eromheen. De deur van het lokaal staat 
open en is afgesloten met een laag hekje.  
 
Er is een aparte toiletruimte met opklapbare commode en een lage wastafel. Voor het bereiden van 
eten en drinken wordt er gebruik gemaakt van de gezamenlijke keuken in de school.  
 
Er is geen slaapruimte. Er worden kinderen van 2-4 jaar opgevangen.  
 
Buitenruimte 
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het schoolgebouw waarin het KDV zich bevindt. De 
kinderen en beroepskrachten lopen door de hal van de school via het schoolplein naar hun eigen 
buitenspeelruimte. Dit stuk buitenruimte is omheind met een hek (ongeveer 1 meter hoog). De 
buitenspeelruimte biedt ruimte om te fietsen en spelen en heeft een apart deel met gras, een 
huisje en een zandbak. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voor binnen- en buitenruimte voldaan. Er kunnen geen kinderen 
van 0 tot 1,5 jaar worden opgevangen. De locatie heeft geen aparte slaapruimte.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten, BBL 'er) 
 Observatie(s) (praktijk 28 oktober 2019) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (mei 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 10 augustus 2019) 
 

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

Informatie 

De houder informeert ouders middels de website en het pedagogisch beleid. 
 
Geschillencommissie 
De houder Roezemoes is per 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie.  Op de 
website en in het pedagogisch beleid worden ouders geïnformeerd over de geschillencommissie.  
 
Drie-uursregeling 
In het pedagogisch beleid is de drie-uursregeling opgenomen. Drie-uursregeling houdt in dat op 
bepaalde tijden het is toegestaan dat een leidster alleen op de groep mag staan, dit in afwijking 
van het leidster-kindratio volgens de BKR. 
 Wij wijken niet af van de BKR tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 tot 16:00 uur. 
 Mogelijk wijken wij af van de BKR 7:00 en 8:30 uur en tussen 16:30 tot 18:30 uur. 
 Wij wijken af van de BKR tussen 8:30 uur en 9:00 uur, tussen 12:00 en 14:00 uur en tussen 

16:00 en 16:30 uur. 
Conclusie 
Er wordt aan de eisen informatie, geschillencommissie en drie-uursregeling voldaan. 
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Het laatste inspectie rapport is niet op de website https://www.deroezemoes.nl/inspectierapport-
ggd/ geplaatst.  
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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) 

 

Oudercommissie 

Ouderraadpleging 
KDV Wollewei heeft geen oudercommissie.  
De houder betrekt ouders onvoldoende aantoonbaar op andere wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan het beleid. Onder andere is in 2019 beleid gewijzigd. De houder kan niet 
aantonen dat ouders hierbij betrokken zijn geweest.  
 
Conclusie 
Ouder worden onvoldoende aantoonbaar betrokken bij beleid en wijzigingen.  
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

Klachtenregeling 
De houder heeft een document waarin de interne klachtenregeling voldoende wordt beschreven. 
Deze regeling 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; 
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 in het oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 
zijn gerealiseerd. 

Geschillencommissie 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de externe klachtenregeling en verwijst 
hiernaar in de klachtenregeling. De houder informeert ouders op de website over de 
klachtenregeling en Geschillencommissie. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten, BBL 'er) 
 Website (https://www.deroezemoes.nl/inspectierapport-ggd/) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 10 augustus 2019) 
 



 

18 van 29 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-10-2019 

Wollewei te Lelystad 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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) 
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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 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 
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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) 

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 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) 
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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 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 

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. 
 

(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) 

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) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
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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 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) 
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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 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 

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

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

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

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

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

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

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 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 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 

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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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 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) 

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 : Wollewei 
Vestigingsnummer KvK : 000041247427 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Peuterspeelzaal De Roezemoes 
Adres houder : Wold 1830 
Postcode en plaats : 8225AN LELYSTAD 
Website : www.deroezemoes.nl 
KvK nummer : 40059804 
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 :  L. Karssen 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 28-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 18-11-2019 
Zienswijze houder : 01-12-2019 
Vaststelling inspectierapport : 04-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-12-2019 

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. 
 

Zienswijze Wollewei inspectie 28-10-2019 
Onderstaand een aantal punten te verduidelijking: 
De email van de inspecteur van 1 november jl. heb ik helaas gemist. 
Daarin wordt gevraagd naar een opleidingsplan van de BBL-student. Een opleidingsplan is 
maatwerk en wordt pas later gemaakt. Voor een opleidingsplan is het noodzakelijk eerst te kijken 
hoever een student is en welke competenties ze heeft. Dan kunnen er ontwikkelingsgebieden in 
kaart gebracht worden in samenspraak met de student. 
 
Personeel en groepen 
BBL’er is per 1-10-2019 bij Kinderopvang de Roezemoes in dienst gekomen en niet bij KDV 
Wollewei. 
De overeenkomst is uiteraard getekend en zit in een dossier. Het exemplaar dat ik, na de vraag 
van de inspecteur, stuurde staat in mijn computer. 
Bij de inschrijving en koppeling ging iets mis, ik heb hierover contact gehad met de stagiaire en na 
contact met duo is het uiteindelijk gelukt weliswaar wat later, de VOG was in ieder geval op tijd 
binnen. 
Soms gaat het mis op de site om te koppelen. Een storing bij het invullen of koppelen komt 
regelmatig voor. Niet alleen bij mij maar ook bij de werknemers. 
Kort geleden nog, bij het aanvragen van de VOG voor de coach was er een storing en wordt het 
inschrijven geblokkeerd. 
 
Pedagogisch coach 
Een externe heeft de rol van coach op zich genomen. Zij verricht deze werkzaamheden ook voor 
andere organisaties. 
Bij het indienen van haar diploma’s bleek dat ze niet voldoende waren voor de functie van 
pedagogisch coach omdat haar diploma medio 2018 ineens verwijderd was van de diplomalijst. Ik 
heb haar in mei 2018 al gevraagd of ze deze taak op zich wilde nemen. Nadat we merkten dat haar 
diploma niet voldoende was, was zij direct bereidt om de juiste opleiding te volgen. Heeft hier en 
daar info opgevraagd en besloot de opleiding te volgen die in september 2019 zou starten. Zij 
kreeg kort van tevoren  te horen dat de opleiding was opgeschort tot in 2020. 
Bovenstaande heb ik de GGD al eerder medegedeeld. 
 
De coach was niet in dienst als pedagogisch medewerkster bij de Roezemoes, dat kan ik dan ook 
niet aantonen. Zij heeft in december 2018 voor de Roezemoes werkzaamheden verricht om in 
januari 2019 te kunnen starten in de functie als pedagogisch coach. De overeenkomst met de 
coach is in december 2018 getekend. Het exemplaar dat ik stuurde naar de inspecteur stond in 
mijn computer. 
Bovenstaande heb ik de GGD al eerder medegedeeld. 
 
Inzet beroepskrachten in opleiding 
Jammer dat mij geen informatie gevraagd is, betreffende de inzet van de BBL-student. Ik vind het 
dan ook raar dat de inspecteur meldt dat ik geen rekening heb  gehouden met de opleidingsfase/ 
competenties van de student. 
Als houder mag ik bepalen of en wanneer ik iemand formatief inzet. Dat doe ik natuurlijk bij niet 
volle groepen. De BBL-student is een vrouw met een hoog opleidingsniveau, met veel werkervaring 
die het allemaal heel snel oppakt. Ik heb daarom prima ingeschat dat zij op een groep, waar er 1 
of 2 kinderen boven de bkr zijn voor 1 leidster, qua werkhouding als BBL-student erbij kon staan. 
 
Mentor 
De leidster die tot 1-10-2019 in dienst is geweest en bij Wollewei het rondom de kinderen regelde 
heeft haar zaken niet op orde gehad. De contactformulieren waren niet aan ouders gegeven en de 
overdrachtsformulieren niet in orde gemaakt. Dit alles bleek nadat ze weg was en ik samen met de 
nieuwe leidster het e.e.a. aan het reorganiseren was in het lokaal. De nieuwe leidster heeft dit 
opgepakt. Wat de een heeft nagelaten kan door de ander niet in een hele korte tijd op orde 
gebracht worden. 
De 10 minutengesprekken hoeven niet ingepland te worden want dit wordt rond het 3e en 4e jaar 
gedaan. Die afspraak wordt met de ouder gemaakt rond de verjaardag van het kind. 
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Veiligheid en gezondheid 
Bij de beschrijving risico’s staat beschreven dat achter de KDV buitenruimte een sloot loopt. Dit 
geeft een wat verkeerd beeld van de situatie. De sloot ligt niet aansluitend aan de tuin. De tuin is 
omheind met een hek, een strook met bosschage, een fiets- voetpad, dan nog een rand gras en 
daarna de sloot. 
 
Achterwacht 
Het beleid is hierin wat gewijzigd sinds er groepstelefoons zijn per locatie. De achterwacht staat in 
de telefoon met alle nummers van ouders, indien er calamiteiten zijn. Jammer dat de 
beroepskracht de telefoon niet meegenomen heeft naar de locatie. Ook staat de achterwacht in de 
groepsagenda. 
 
Accommodatie 
Binnenruimte 
Bij toiletruimte staat vermeld dat er een aparte toiletruimte is met opklapbare commode en een 
lage wastafel, dit moet zijn een hoge wastafel voor de leidsters. De kinderen wassen hun handen 
bij een lage wastafel in het lokaal direct naast de toiletruimte. 
 
Ouderrecht 
Het laatste inspectierapport van Wollewei heb ik inderdaad niet op de website gezet, ik nam aan 
dat niet nodig was omdat het een inspectie was voor registratie. 
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