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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 
niet voldeden. 
 

Beschouwing 
Nader onderzoek  
Het nader onderzoek heeft op een vrijdagochtend plaatsgevonden. De beroepskracht en 3 kinderen 
zijn op locatie aanwezig. Op verzoek van de toezichthouder zijn op 8 en 16 juni 2020 documenten 
toegestuurd. 
 
KDV Wollewei is op dit moment geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Per dag 
worden er max. zes kinderen opgevangen.  
 
KDV Wollewei is gevestigd in basisschool de Fontein in Lelystad. Basisschool de Fontein zal per 1 
augustus 2020 haar deuren moeten sluiten. Op dit moment is het nog onduidelijk KDV Wollewei en 
BSO de Tuimelaar gebruik kunnen blijven maken van hun locatie. De houder geeft aan hier op 
korte termijn meer duidelijkheid over te krijgen.   
 
Algemeen 
KDV Wollewei van de houder Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes is sinds februari 2019 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 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 maart 2012 

(combi groep) 
• BSO het Avontuur Buitenschoolse opvang Wold 18 30, Lelystad LRK sinds oktober 2018 (combi 

groep) 
• Wollewei Kinderdagverblijf Maasstraat 29, Lelystad LRK sinds februari 2019 2018 
• BSO de Tuimelaar Buitenschoolse opvang Maasstraat 29, Lelystad LRK sinds februari 2019 
Houderwijziging  
Op 27 februari 2019 heeft een gesprek plaats gevonden op de locatie met de nieuwe bestuurder 
van KDV Wollewei. De opvang is 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. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor 
een houderwijziging.  
 
Jaarlijks onderzoek  
Op 28 oktober 2019 heeft het jaarlijks onderzoek op KDV Wollewei plaatsgevonden. Er wordt niet 
aan alle getoetste voorwaarden in de domeinen Personeel en grepen, Veiligheid en gezondheid en 
Ouderrecht voldaan. 
 
 
 

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

Personeel en groepen 
Beoordeling jaarlijks onderzoek oktober 2019 
• De inschrijving en koppeling in het Personen Register Kinderopvang (PRK) van de pedagogisch 

coach ontbreekt. 
• De houder toont onvoldoende aan dat de coach voldoet aan de gestelde kwalificatie-eis. 
• 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 de BBL-
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. 

• De rol van de mentor is onvoldoende uitgevoerd in de praktijk. 
 
 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Beoordeling nader onderzoek juni 2020 
De pedagogisch coach staat sinds 17 januari 2020 met een geldige VOG ingeschreven in het PRK 
en is gekoppeld aan de houder Stichting peuterspeelzaal de Roezemoes (controle PRK 8 juni 2020). 
 
Conclusie 
De pedagogisch coach is ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. De tekortkoming is 
hersteld.  
 
 
 

Opleidingseisen 
Beoordeling nader onderzoek juni 2020 
De rol van pedagogisch beleidsmedewerker/coach is verdeeld over twee personen.  
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder zal de rol van pedagogisch beleidsmedewerker vervullen. In de cao zijn geen 
kwalificatie-eisen gesteld aan deze specifieke (deel-)functie. In het functieprofiel wordt wel 
gesproken van een hbo werk- en denkniveau, maar een toezichthouder houdt geen toezicht op het 
functieprofiel van de cao. Het is aan de werkgever om te beoordelen of iemand wel of niet aan het 
functieprofiel voldoet. 
 
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 juli 2018 werkzaam is geweest in de functie 
van pedagogisch medewerker. Het diploma van de coach maatschappelijk werk en dienstverlening 



5 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 11-06-2020 

Wollewei te Lelystad 

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. 
Op 18 juni 2020 geeft de houder per mail aan bezig te zijn met het werven van een nieuwe coach.  
 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 
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 
Beoordeling nader onderzoek juni 2020 
KDV Wollewei is drie dagen per week geopend.  
Maandag max. 4 kinderen 
Woensdag max. 6 kinderen 
Vrijdag max. 5 kinderen.  
 
Op deze drie dagen werkt één vaste beroepskracht. De beroepskracht kan worden ondersteund 
door een stagiaire (BOL of BBL) die beiden boventallig op de groep staan.  
 
Op vrijdag 12 juni 2020 
Is er één beroepskracht met 3 kinderen op de locatie aanwezig.  
 
Conclusie 
Aan de beroepskracht- kindratio wordt voldaan. Stagiaires worden boventallig ingezet.  
 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Beoordeling nader onderzoek juni 2020  
De mentor 
In het beleid is de rol van de mentor beschreven.  
De houder heeft op 8 juni 2020 een overzicht gestuurd van de mentorkinderen (acht) gekoppeld 
aan de beroepskracht. In het overzicht kan de observatiedatum en opmerkingen worden 
toegevoegd. Het overzicht is nog niet ingevuld. 
 
Een planning voor 10 minuten gesprekken voor KDV Wollewei is toegestuurd.  
In de praktijk geeft de aanwezige beroepskracht aan de mentor van de kinderen van KDV Wollewei 
te zijn. Op locatie heeft de toezichthouder een observatie van een kind dat 4 wordt ingezien. De 
beroepskracht geeft aan een gesprek met ouders te hebben gehad. De beroepskracht geeft aan dat 
de in het overzicht geplande gesprekken tussen maart-mei 2020 i/v/m/ corona niet hebben 
plaatsgevonden.  
 
Conclusie 
De tekortkomingen zijn hersteld.  
 

Gebruikte bronnen 
• Interview (beroepskracht) 
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• Observatie(s) (praktijk 12 juni 2020) 
• Personenregister Kinderopvang (controle op 8 juni 2020) 
• Presentielijsten (basisrooster) 
• Personeelsrooster (basisrooster) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 2019 1.4) 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Beoordeling jaarlijks onderzoek oktober 2019 
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 is de 

groepstelefoon niet op locatie aanwezig.  
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Beoordeling nader onderzoek juni 2020  
Inzichtelijk 
Beleid inzichtelijk voor de beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en ouders. De houder geeft in 
het beleid aan het beleid te bespreken en delen met beroepskrachten tijdens teamvergaderingen. 
Onder andere via nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gehouden. 
 
In de notulen worden beroepskrachten verzocht documenten te lezen: Werken volgens de 
hygiënevoorschriften. Deze heeft iedere leidster digitaal gekregen. Lees ze goed door.  
 
In een nieuwsbrief januari 2020 aan ouders staat:  
Veiligheidseisen, Vanuit de GGD worden wij regelmatig geattendeerd op het voldoen aan de 
veiligheidseisen binnen onze locaties. De leidsters zijn altijd alert op eventuele risico's. Alle 
risico's zijn beschreven in een beleidsplan. U kunt altijd ons beleidsplan Veiligheid en gezondheid 
raadplegen. Deze staat op onze site.  
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid 1 augustus 2019 opgesteld (ontvangen 8 
juni 2020). Het beleid is inzichtelijk via de website.  
 
Handelen conform beleid 
In het beleid is onderstaande opgenomen m.b.t. Besmettingsgevaar: 
• Handen wassen na elk toiletbezoek 
• Speelgoed schoonhouden, knuffels en verkleedkleren wordt maandelijks gewassen. 
• Hoesten/niezen in de elleboogholte 
• Kinderen uitleggen waarom we dit zo doen en het voorbeeld geven 
• Gebruik maken van papieren handdoekjes 
• De adviezen van het RIVM volgen. Betreffende corona zijn op de groep o.a. de volgende 

maatregelen getroffen: fruit uitdelen met een knijptang, kinderen hebben een eigen bakje, 
ouders bellen aan kinderen worden naar de deur gebracht. 

Handelen conform beleid, achterwacht:  
• De beroepskracht kan aangeven wie de achterwacht is en weet deze te bereiken. 
• Op 12 juni 2020 staat de beroepskracht alleen op de groep, de leerkrachten van school zijn 

achterwacht. 
 
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 van de houder per mail de notulen van de teamvergaderingen ontvangen. 
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Er worden gezamenlijke teamvergaderingen voor KDV Pluim/BSO Tuimelaar, KDV Wollewei en BSO 
Avontuur georganiseerd. Uit de notulen blijkt niet altijd voor welke locatie een onderdeel/actie 
geldt. 
 
Bijvoorbeeld: Ontruiming 
We hebben de ontruiming geoefend met iedereen en zijn tegen de volgende punten aangelopen: 
• Het bedje kan niet over het pad aan de achterkant bij de horizon hier moeten stenen gelegd 

worden. 
• We moeten een plek maken voor de tas die je mee moet nemen.  
• Zaklamp halen en in de tas stoppen - houder 
Onduidelijk is welke locatie dit betreft? De houder zal er zorg voor moeten dragen dat duidelijk 
blijkt welke locatie een maatregel of actie betreft.  
 
Plan van aanpak 
De houder houdt, op het plan van aanpak, bij welke maatregelen er zijn genomen of dat er nog 
aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Zodra alle maatregelen voldoen wordt het 
beleidsplan aangepast om aan te laten sluiten bij de actuele situatie op de opvang. Het plan van 
aanpak wordt bij de risico-inventarisatie gevoegd (V&G beleid augustus 2019 p. 10)  
 
In de bijlage van het V&G beleid zit een niet ingevuld plan van aanpak. 
De houder verklaart dat er de afgelopen periode geen wijzigingen in het plan en beleid zijn 
aangebracht.   
 
Voornaamste 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. 
• Verdrinking/water, er is een sloot achter het KDV. De buitenruimte heeft een lage omheining. 

Buitenspelen op het KDV is altijd onder toezicht. 
 
Kinderen leren omgaan met risico's 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's.  
 
Conclusie 
Er wordt overeenkomstig het beleid gehandeld. 
 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) (praktijk 12 juni 2020) 
• Website (https://www.deroezemoes.nl/) 
• Nieuwsbrieven (WhatsApp berichten aan ouders, nieuwsbrief januari 2020) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 2019 1.2) 
• Notulen teamoverleg (oktober 2019 - mei 2020) 
 

Ouderrecht 
Beoordeling jaarlijks onderzoek oktober 2019 
• Het laatste inspectierapport staat niet op de website 

https://www.deroezemoes.nl/inspectierapportggd/  
• Ouders worden onvoldoende aantoonbaar betrokken bij beleid en wijzigingen. 
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Informatie 
Beoordeling nader onderzoek juni 2020 
Het laatste inspectierapport van KDV Wollewei, jaarlijks onderzoek oktober 2019 is op de website 
https://www.deroezemoes.nl/inspectierapportggd/ geplaatst (controle website 15 juni 2020). 
 
 

Oudercommissie 
Beoordeling nader onderzoek juni 2020 
De houder verklaart een OC te hebben.  
De toezichthouder heeft een overzicht met daarop de OC leden ontvangen. De OC heeft in totaal 
drie leden. Er zijn geen leden die een kind op KDV Wollewei hebben. De drie OC leden 
vertegenwoordigen ook KDV Wollewei. De toezichthouder heeft tijdens het gesprek in februari 
2020 met de houder, OC lid, gemeente en GGD een lid van de OC gesproken. Zij geeft aan dat de 
OC door de houder betrokken wordt bij adviesvragen en wijzigingen.  
 
Ouders worden betrokken en op de hoogte gesteld middels nieuwsbrieven. 
 
Conclusie 
De tekortkomingen zijn hersteld.  
Bij wijzigingen in beleid zal de houder ouders actief moeten blijven betrekken en informeren.  
 
 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview (beroepskracht) 
• Website (https://www.deroezemoes.nl/) 
• Nieuwsbrieven (WhatsApp berichten aan ouders, nieuwsbrief januari 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

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

Opleidingseisen 

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 
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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) 

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) 
 

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) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

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

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

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de 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) 

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) 
 

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) 
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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 : 11-06-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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