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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

 

 

 

Beschouwing 

Huidig onderzoek 

Op 19 november 2021 heeft de toezichthouder de locatie bezocht voor een onaangekondigd 

jaarlijks onderzoek. De toezichthouder beoordeelt of er in voldoende mate sprake is van 

verantwoorde kinderopvang. Er zijn onderdelen uit de domeinen 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel 

en groepen' en 'Veiligheid en gezondheid' getoetst. De toezichthouder heeft een prettige sfeer 

ervaren tijdens het bezoek op de locatie. De kinderen spelen betrokken en de beroepskrachten 

reageren met aandacht op de kinderen. 

 

De toezichthouder heeft met de beroepskrachten en locatieverantwoordelijke gesproken en 

observaties uitgevoerd op de groep. De benodigde documenten zijn per mail toegestuurd door de 

locatieverantwoordelijke. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot onderdelen 

uit de domeinen 'Personeel en groepen' en 'Veiligheid en gezondheid'. Aan de overige getoetste 

voorwaarden wordt voldaan.  

 

De ontvangen zienswijze heeft niet tot wijzigingen in het rapport geleid. 

 

Algemeen 

Kinderdagverblijf (KDV) Wollewei (voorheen Peuterspeelzaal de Sterretjes) is sinds 2012 

geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) op de Maasstraat 29 te Lelystad in 

basisschool de Fontein. De houder is Stichting Kinderopvang de Roezemoes. De stichting heeft één 

bestuurder. Dit is tevens de locatie verantwoordelijke van de locaties van de Roezemoes welke ook 

als beroepskracht werkzaam is. De Stichting heeft de volgende geregistreerde locaties in het LRK: 

 Peuterspeelzaal De Roezemoes KDV - Wold 18 30, Lelystad LRK sinds 14-03-2012 (combi 

groep) 

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

 KDV Wollewei - Maasstraat 29, Lelystad LRK sinds 01-01-2018 

 BSO de Tuimelaar - Maasstraat 29, Lelystad LRK sinds 04-02-2019 

 

De Wollewei is op de maandag, woensdag en vrijdag open. Er wordt 1 stamgroep opgevangen met 

kinderen van 0-4 jaar. De locatie staat geregistreerd in het LRK met 16 kindplaatsen. 
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Inspectiegeschiedenis 

  

 29 oktober 2020 - jaarlijks onderzoek, er wordt aan de getoetste eisen voldaan. Advies: niet 

handhaven. 

 16 september 2020 - nader onderzoek, de leidinggevende heeft de overtreding hersteld. 

Advies: niet handhaven. 

 11 juni 2020 - nader onderzoek, de overtreding van het domein Personeel en groepen 

(pedagogisch coach) is niet hersteld. De overige overtredingen zijn hersteld. Advies: 

handhaving.  

 28 oktober 2019 -  jaarlijks onderzoek, er wordt niet aan alle getoetste voorwaarden in de 

domeinen Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht voldaan. Advies: 

handhaving. 

 27 februari 2019 - onderzoek voor registratie vanwege een houderwijziging. Advies: wel 

registreren onder de nieuwe houder (Stichting Peuterspeelzaal De Roezemoes) voor opvang 

van kinderen van 2-4 jaar. 

  

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld.  

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

Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

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

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

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

 

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

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Op kindercentrum Wollewei wordt gewerkt met het pedagogisch beleidsplan Kinderopvang de 

Roezemoes versie 2019_1.8. 

 

Handelen conform beleid 

Uit gesprekken met beroepskrachten en observaties van hun handelen blijkt dat zij voldoende 

bekend zijn met het pedagogisch beleid van kindercentrum Wollewei. De beroepskrachten zijn 

beide kortgeleden gestart. Zij vertellen bij de start het beleid te hebben ontvangen met de vraag 

het door te lezen. Ook noemt de beroepskracht dat zij het beleid kunnen inzien in de map op de 

locatie. 

 

Conclusie 

In de praktijk wordt gehandeld volgens het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Dit observatie instrument 

is gebaseerd op de definitie van “verantwoorde kinderopvang” zoals dit in de Wet kinderopvang 

staat beschreven: 

De kinderopvangondernemer draagt 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, en 
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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. 

 

De toezichthouder citeert enkele zinnen uit het observatie-instrument die betrekking hebben op het 

geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De 

illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en geven niet een volledig beeld van de 

praktijksituatie. De toezichthouder baseert haar beoordeling op de gegeven voorbeelden en overige 

signalen die tijdens de observatie zijn ontvangen. 

 

De observatie van het pedagogisch handelen vindt plaats op een vrijdagochtend. Er wordt aan tafel 

gegeten en gedronken waarna een verschoonmoment plaatsvindt. Vervolgens gaan ze naar 

buiten.  

 

a) Emotionele veiligheid 

Aansluiten (0-4)  

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding 

aan (op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met 

taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

 

Observatie: 

De beroepskracht praat tijdens het verschonen van kinderen over wat zij ziet en wat zij zelf doet. 

Zo zegt zij bijvoorbeeld: "Gingen je sokken mee" of "Ook even een doekje over je gezicht". Tijdens 

het spelen zegt een van de kinderen dat zij haar moeder nog moet bellen. De beroepskracht kijkt 

mee bij de spelsituatie en zegt "Ohh, nog even je mama bellen X, is goed."  

 

Respectvolle intimiteit (0-4)  

De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 

hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om cq horen bij lichamelijk contact 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 

zich leiden door de reactie van het kind. 

 

Observatie: 

Wanneer een kind valt loopt de beroepskracht erheen en zegt : "O jee, gevallen, dat is even 

schrikken". Ze tilt het kind op om het te troosten en vraagt "doet het zeer op je hoofdje?", hierbij 

aait ze over zijn zijn hoofd.  

 

b) Persoonlijke competentie 

Buitenactiviteiten (0-4)  

Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is 

spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 

De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te 

verbreden, in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, 

werkplaats, station) 

 

Observatie: 

Bij het buitenspelen kunnen kinderen onder andere bouwen met blokken en zijn er fietsjes en een 

kruiwagen. Op de stenen is het parcours te zien dat eerder met stoepkrijt is gemaakt. 

 

c) Sociale competentie 

Deel van een geheel (0-4)  
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De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 

doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 

 

Observatie: 

Dit is bijvoorbeeld zichtbaar doordat de beroepskrachten interesse tonen in de kinderen en in hun 

inbreng. Zo wordt tijdens het eetmoment naar een van de kinderen geluisterd. Het kind wijst naar 

spelmaterialen. De beroepskracht zegt "Die is van hier, daar kunnen wij mee spelen". 

 

d) Waarden en normen 

Uitleg en instructie (1-4)  

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

afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 

gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 

 

Observatie: 

De beroepskracht zegt tegen een kind dat probeert te gaan staan op de bank "Ehh, X, blijf eens op 

je billen zitten. Anders ga je vallen he, dat is niet handig". Het kind weet wat er van hem verwacht 

wordt en de beroepskracht heeft uitgelegd waarom het belangrijk is dat hij blijft zitten.  

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (onaangekondigd op 19 november 2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang de Roezemoes  versie 2019_1.8 en versie gedownload 

website: 1-1-2019) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

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

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

 

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

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De twee aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het 

Personenregister kinderopvang (PRK). Er is gekeken naar de startdatum van de werkzaamheden en 

de datum van koppeling. Hieruit blijkt dat ze voor aanvang van de werkzaamheden zijn gekoppeld 

aan de houder. 

 

Er heeft een verificatie van de houder en eventuele bestuursleden plaatsgevonden. Zowel de 

inschrijving en koppeling in het PRK als de VOG verificatie zijn in orde. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de beoordeelde voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag en 

het Personenregister kinderopvang voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De twee aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Beleidsmedewerker 

De (externe) pedagogisch coach beschikt over een voor de werkzaamheden van pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach passende opleiding zoals opgenomen in de meest recente cao 

Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder draagt voldoende zorg voor de inzet van gekwalificeerd personeel. 

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

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

Op moment van de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig. 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl. 
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Groep Aantal kinderen Aantal aanwezige beroepskrachten Benodigde beroepskrachten 

KDV 12 waarvan: 

1x 0 jaar 

4x 1 jaar 

4x 2 jaar 

4x 3 jaar 

2 2 

Op de dag van de inspectie zijn voldoende beroepskrachten ingezet. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de eisen van beroepskracht-kindratio voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Verdeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach per kindercentrum 

Aan de locatieverantwoordelijke is gevraagd hoe de urenverdeling (beleidsuren en coaching-uren) 

per kindercentrum inzichtelijk is gemaakt voor beroepskrachten en ouders. De 

locatieverantwoordelijke antwoord per mail: 'De uitleg over de coaching voor ouder staat in het 

pedagogisch beleidsplan en daarin staat ook dat ze altijd meer informatie kunnen opvragen.'. In 

het pedagogisch beleid dat de toezichthouder heeft ontvangen van de houder staat opgenomen dat 

ouders en beroepskrachten het plan kunnen inzien door dit bij de houder aan te vragen. Echter 

staat dit niet opgenomen in het pedagogisch beleidsplan dat op de website staat. Hierin staat niets 

beschreven over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en staat niet beschreven 

dat het plan is op te vragen. 

 

Coaching aan iedere beroepskracht 

Iedere beroepskracht moet jaarlijks coaching ontvangen, dit geldt ook voor nieuwe 

beroepskrachten. Uit het gesprek met de locatieverantwoordelijke die tevens ook als beroepskracht 

op de groep werkt blijkt dat zij coaching heeft ontvangen van de externe coach in 2021. Uit het 

gesprek met de twee aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij geen coaching hebben ontvangen 

van een pedagogisch coach. Zij zijn recent gestart als beroepskrachten bij Wollewei. De 

toezichthouder vraagt aan de locatieverantwoordelijke of de beroepskrachten dit jaar nog coaching 

gaan ontvangen. De locatieverantwoordelijke geeft in het gesprek aan dat de aanwezige 

beroepskrachten nog geen coaching hebben ontvangen en dit in 2022 zullen ontvangen. Per mail 

schrijft de locatieverantwoordelijke: 'Bij Wollewei zijn aardig wat wisselingen en zieken geweest dat 

er geen coaching is geweest. Volgend jaar als iedereen de proeftijd voorbij is wordt er een planning 

gemaakt en krijgt iedereen die bij Wollewei werkt coaching 

Degene die er al voor 1-1-2021 op de groep stonden werkte ook bij de andere locatie op de Wold 

en kregen al coaching.'  Hieruit blijkt dat niet iedere beroepskracht jaarlijks (per kalenderjaar) 

coaching ontvangt. 

 

Conclusie 

Er wordt niet voldaan aan de beoordeelde voorwaarden met betrekking tot de inzet van de 

pedagogisch beleidsmedewerker. De urenverdeling is niet inzichtelijk voor ouders en 

beroepskrachten en niet iedere beroepskracht ontvangt jaarlijks coaching. 

 

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

voldaan:  

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

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 



 

 

10 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-11-2021 

Wollewei te Lelystad 

 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kindercentrum beschikt over één stamgroep. 

Groepsnaam leeftijd kinderen Maximale groepsgrootte 

Wollewei 0-4 16 

Er waren op de dag van de inspectie 12 kinderen aanwezig. Dit past binnen de maximale 

groepsgrootte. 

    

Uit de gesprekken met de beroepskrachten en de opgevraagde roosters blijkt dat dagelijks ten 

minste één van de twee vaste beroepskrachten aanwezig is voor elk kind tot 1 jaar. Voor kinderen 

vanaf 1 jaar is ten minste één van de drie vaste beroepskrachten aanwezig. 

 

De kinderen maken gebruik van één stamgroepsruimte. 

 

De beroepskracht licht toe dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. In december zal er een 

nieuwe verdeling gemaakt worden. De beroepskracht vertelt dat de mentor observaties uitvoert en 

de oudergesprekken voert. Bij de overdracht vertellen ze aan de ouder wie de mentor is. 

 

Ouders moet worden meegedeeld welke beroepskrachten op welke dag aan de stamgroep van het 

kind zijn toegewezen. De locatieverantwoordelijke laat per mail weten dat in de nieuwsbrief wordt 

vermeld op welke dagen welke nieuwe beroepskrachten of stagiaires aanwezig zijn. Daarnaast 

geeft zij aan dat ze een andere oplossing kunnen zoeken om ouders te informeren wie op welke 

dag aanwezig is. Het systeem waarmee een foto werd opgehangen van de aanwezige 

beroepskrachten is niet meer passend wanneer ouders vanwege het corona virus niet meer 

binnenkomen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de stabiliteits-eisen voor de opvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (locatieverantwoordelijke) 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (onaangekondigd op 19 november 2021) 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 23 november 2021) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Personeelsrooster (week 45 en 46) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang de Roezemoes  versie 2019_1.8 en versie gedownload 

website: 1-1-2019) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (gezien tijdens eerder onderzoek bij 

de houder) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Presentielijsten (dag van inspectiebezoek) 

 E-mailbericht (van locatieverantwoordelijke ontvangen op 30 november 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Handelen conform beleid 

In een beleid veiligheid en gezondheid beschrijft de houder de mogelijke risico's en de maatregelen 

die genomen worden om de risico's te verkleinen. De volgende punten zijn voorbeelden van 

maatregelen die conform beleid worden uitgevoerd: 

 

 Na het verschonen wast de beroepskracht haar handen en droogt ze met papieren 

handdoekjes. 

 De beroepskracht let er op dat kinderen hun handen wassen na het toiletbezoek. 

 De ruimte wordt geventileerd, ramen staan open (en binnenklimaat wordt gemonitord door 

middel van een CO2 meter). 

 Op de groep hangt een lijst met daarop per kind eventuele allergieën genoteerd. 

 

Vierogenprincipe 

In het beleid wordt beschreven op welke manier het risico op grensoverschrijdend gedrag wordt 

ingeperkt. De opvang is zo ingericht dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 

altijd gehoord of gezien kan worden door een andere volwassene. In de praktijk is dit terug te zien 

door middel van: 

 Aanwezigheid van twee leidsters. 

 Groepsdeur altijd open door gebruik van hekje. 

 Medewerkers van de administratie kunnen binnenlopen. 

 

Actueel beleid 

Het beleid veiligheid en gezondheid heeft als versiedatum 2019_1.4. In mei 2021 is de 

leeftijdsgroep die wordt opgevangen gewijzigd van 2 tot 4 jaar naar 0 tot 4 jaar. Het is niet 

zichtbaar dat het beleid is geactualiseerd naar aanleiding van de wijziging. Het in gebruik nemen 

van andere ruimten (slaapkamer, hal en buitenbedjes in gebruik genomen) en de wijziging in de 

leeftijden van de kinderen is niet zichtbaar in het beleid. De wijziging van doelgroep en ruimten die 

niet in het beleid te zien zijn in combinatie met de versiedatum van 2019 laat zien dat dit beleid 

niet actueel is gehouden. Op 9 februari 2021 heeft de locatieverantwoordelijke reeds contact gehad 
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met een toezichthouder kinderopvang. Hierbij heeft de toezichthouder per mail aangegeven dat de 

wijziging in de doelgroep ook om aanpassing vraagt van het veiligheidsbeleid. 

 

Risico's met grote gevolgen 

De houder heeft voor het kindercentrum veiligheids-, gezondheidsrisico's en het risico op 

grensoverschrijdend gedrag beschreven. Het gaat hierbij om de voornaamste risico’s met grote 

gevolgen of risico’s die zich vaak voordoen. De beschreven risico’s zijn aannemelijk voor deze 

locatie en komen overeen met de situatie in de praktijk echter ontbreken een aantal voorname 

risico's met grote gevolgen. Zo wordt er op de locatie (warm) gegeten en gedronken door de 

kinderen maar ontbreekt een beschrijving van de grote risico's die het bereiden van voedsel en 

drinken met zich mee kunnen brengen. Tevens zijn de risico's die zijn opgenoemd in het beleid nog 

niet toegespitst op het opvangen van kinderen van 0 tot 2 jaar. Zo kunnen kinderen slapen op de 

locatie maar zijn risico's met betrekking tot het slapen niet beschreven zoals bijvoorbeeld 

wiegendood.  

 

Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Het is aan de houder om álle voorname risico's met 

grote gevolgen in het beleid concreet te beschrijven. 

 

Plan van aanpak 

De houder heeft voor de voornaamste risico’s met grote gevolgen of vaak voorkomende risico’s 

maatregelen beschreven. Echter zijn de maatregelen niet altijd compleet. Zo staat bijvoorbeeld bij 

het risico op vallen van grote hoogte slechts de maatregel: 'Op het speelplaats en tuin voor de 

kinderen zijn geen hoge speelattributen.' Hoe het risico wordt ingeperkt bij bijvoorbeeld het 

gebruik van de commode, hoge bedjes of de tafel ontbreekt.   

 

Welke handelswijze er gevolgd wordt wanneer een risico zich toch voordoet staat niet in het beleid 

beschreven. Hoe moet een beroepskracht handelen in het geval van bijvoorbeeld verstikking of 

wanneer verkeerde medicatie is toegediend? 

 

Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Het is aan de houder om een volledig plan van aanpak te 

beschrijven voor de voorname risico's met grote gevolgen. De houder moet daarbij concreet 

beschrijven welke maatregelen wanneer worden genomen om de voorname risico's in te perken. 

Ook moet de houder er voor zorgen dat voor de voornaamste risico's met grote gevolgen staat 

beschreven wat de handelswijze is wanneer het risico toch gebeurt. 

 

EHBO 

Tijdens opvanguren moet er altijd een volwassene aanwezig zijn die in het bezit is van een geldig 

EHBO-certificaat. De locatieverantwoordelijke laat op 30 november 2021 per mail weten dat de 

aanwezige beroepskrachten geen geldige kwalificatie hebben. Zij geeft aan dat zij de cursus op 25 

november 2021 hebben gevolgd. Echter heeft de cursus dus pas na het toezicht bezoek 

plaatsgevonden en er zijn geen certificaten van ontvangen. Ook de locatieverantwoordelijke en de 

administratief medewerker die op de locatie op kantoor aanwezig zijn hebben geen geldige 

kwalificatie. 

 

Conclusie 

Er is niet aan alle beoordeelde voorwaarden over het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldaan. 

Het beleid is niet actueel gehouden, niet alle voorname risico's met grote gevolgen staan 

beschreven en het plan van aanpak is niet compleet. Ook is er niet ten alle tijde een volwassene 

aanwezig met een geldige EHBO kwalificatie. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 

Meldcode 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die voldoet aan de eisen. 

Onderdelen hiervan zijn een stappenplan, een afwegingskader voor het maken van een melding, 

een toebedeling van de verantwoordelijkheidstaken van het personeel, aandacht voor specifieke 

vormen van geweld en aandacht voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens en informatie. 

 

Stappenplan 

Het stappenplan voldoet aan de eisen. Het bevat tenminste de volgende onderdelen: signalen 

worden in kaart gebracht, een collega wordt geconsulteerd of een deskundige wordt geraadpleegd, 

er vindt een gesprek plaats met ouders, en eventueel kind, het afwegingskader wordt toegepast. 
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Kennisbevordering 

De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode bevorderd. De beroepskrachten 

vertellen dat zij op de locatie van een externe partij een presentatie over de meldcode hebben 

bijgewoond. De locatieverantwoordelijke licht toe dat dit jaarlijks plaatsvindt. 

 

Meldplicht 

De beroepskrachten blijken nog niet volledig op de hoogte van de handelswijze bij onderstaande 

situaties. De locatieverantwoordelijke noemt in het gesprek de juiste handelswijzen. De 

beroepskrachten zijn recent gestart, de locatieverantwoordelijke geeft aan de kennis en het 

gebruik te gaan bevorderen dat: 

 De houder direct contact opneemt met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs wanneer 

er een vermoeden bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een werknemer. 

 Wanneer een werknemer vermoedt dat een andere werknemer zich schuldig maakt aan 

mishandeling of misbruik van een kind, deze direct contact moet opnemen met de houder. 

 Wanneer een werknemer vermoedt dat degene aan wie het vermoeden kenbaar moet worden 

gemaakt (bijv. houder of aandachtsfunctionaris) zich zelf schuldig maakt aan misbruik of 

mishandeling van een kind, dan neemt de werknemer zelf contact op met de 

vertrouwensinspecteur van het onderwijs. 

 

Wanneer na overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat 

van mishandeling of misbruik, dan wordt direct aangifte gedaan bij de opsporingsambtenaar. De 

vertrouwensinspecteur van het onderwijs wordt hiervan door de houder of werknemer op de 

hoogte gesteld. 

 

Conclusie 

De houder bevorderd de kennis van de meldcode kindermishandeling voldoende. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (locatieverantwoordelijke) 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (onaangekondigd op 19 november 2021) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Wollewei versie 2019_1.4) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

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 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

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 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

kinderopvang) 

 
 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

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

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

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

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a 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, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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) 

 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

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

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
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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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Wollewei 

Vestigingsnummer KvK : 000021765049 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Peuterspeelzaal De Roezemoes 

Adres houder : Wold 1830 

Postcode en plaats : 8225 AN 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 : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. Bouwman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lelystad 

Adres : Postbus 91 

Postcode en plaats : 8200 AB LELYSTAD 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-12-2021 

Zienswijze houder : 10-01-2022 
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Vaststelling inspectierapport : 11-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-01-2022 

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 inspectie Wollewei 19-11-2021 

Inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerkers 

 Het beleidsplan op de site zou inderdaad vervangen moeten worden 

Met degene die de site bijhoudt is afgesproken om in januari 2022 het e.e.a. 

aan te passen en documenten te vervangen 

 

 Onze kinderopvang maakt gebruik van een externe pedagogisch coach 

 De functie pedagogische beleidsmedewerker wordt door mij ingevuld 

 

 Coaching ontvangen de leidsters wel jaarlijks. 

 

 Leidsters die op 01-01-2021 in dienst waren hebben coaching gekregen. 

Leidsters die op 01-01-2021 bij Wollewei en op de Wold werkten hebben dit ook gekregen. 

Vóór 01-01-2021 stuurt de coach een prijsopgave/offerte en verdeling van de uren voor de dan in 

dienst zijnde  leidsters. 

De coach kan in overleg met mij bepalen wanneer er coaching gegeven wordt, dat kan over het 

hele jaar verspreid zijn maar ook in een blok in een bepaalde periode van het jaar. 

 

 Leidsters die in het laatste kwartaal van 2021 in dienst zijn gekomen, krijgen hun coaching in 

2022. De coach kan hier dan rekening houden met haar prijsopgaaf/offerte en verdeling van 

de coachingsuren. 

 

Veiligheid en gezondheid 

EHBO 

 Het klopt inderdaad dat op het moment van de inspectie niemand was met een geldig EHBO 

diploma. Deze situatie ontstond doordat er op de andere locatie een leidster onverwachts ziek 

was geworden waardoor een leidster van Wollewei moest invallen. 

Dit is overigens de enige ochtend geweest, de andere dagen was er altijd iemand met een geldig 

EHBO diploma. 

 

 Om 12.00u stond een leidster ingepland met EHBO diploma (die in opbouwende fase zat na 

haar ziekte) vandaar dat ze maar een halve dag werkte. 

 

 Gelukkig heb ik 20 jaar ervaring met herhalingslessen van de EHBO en kan ik de leidster 

hierdoor ook goed ondersteunen. 

 

 Natuurlijk ben ik ervan op de hoogte dat er iemand met een geldig EHBO diploma moet zijn 

maar in deze situatie (personeeltekort/nieuw personeel en 3 zieken) kon ik niet anders. 

 

 De 2 nieuwe leidsters die op de groep stonden (tijdens de inspectie) hebben op 25 november 

2021 het EHBO certificaat behaald. 

 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid zal z.s.m. aangepast en concreet gemaakt worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Astrid van der Ree 
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