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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
De Rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra. Deze kwaliteitseisen worden 
jaarlijks getoetst door de GGD. In het reguliere onderzoek wordt elk kindercentrum tenminste 
getoetst op de pedagogische praktijk, aanwezigheid en inzet van gekwalificeerde beroepskrachten 

en of de opvang plaatsvindt in vaste groepen. Ten behoeve van dit jaarlijkse onderzoek zijn de 
groepen bezocht door de toezichthouder. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Yes! Kinderopvang Hoendersekade 1 te Zwijndrecht (KDV) maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. 
Yes! Kinderopvang te Zwijndrecht biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk 
in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Yes! Kinderopvang 

Hoendersekade 1 te Zwijndrecht (KDV) is sinds 16 augustus 2012 met 16 kindplaatsen opgenomen 
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De huidige situatie is dat er kinderen 
worden opgevangen in één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De 
opvang vindt iedere ochtend plaats van 8.30 uur tot 11.30 uur. 
  
Het kinderdagverblijf werkt met de thema's uit het voorschoolse educatieprogramma van Puk & Ko. 

  
Inspectiehistorie 
In 2016 heeft er een onderzoek naar de uitbereiding van het aantal kindplaatsen plaatsgevonden. 
Er is geadviseerd om het kindaantal aan te passen van 14 naar 16 kindplaatsen. 

  
In juni 2016 heeft een jaarlijks onderzoek gericht op kernzaken uit de Wet Kinderopvang 
plaatsgevonden. Er zijn overtredingen geconstateerd op het waarborgen van de emotionele 

veiligheid en fysieke veiligheid tijdens het buiten spelen, het actualiseren van de risico-
inventarisatie veiligheid en het inzetten van (inval)beroepskrachten zonder certificaat voor de 
voorschoolse educatie. 
  
Huidige inspectie  
De jaarlijkse inspectie van Yes! Kinderopvang Hoendersekade 1 (KDV) is uitgevoerd in de maand 
september 2017. Het betreft een onaangekondigde inspectie en heeft zich gericht op de kernzaken 

uit de wet- en regelgeving met als extra domein veiligheid en gezondheid, de beroepskracht kind 
ratio en de oudercommissie. De bevindingen zijn dat de houder voldoet aan deze items uit de Wet 
kinderopvang. 
  
De pedagogische observatie heeft op de peutergroep plaatsgevonden tijdens de kring, een 

activiteit, het eet- en drinkmoment en het vrij spelen binnen en buiten. De groepsruimte is 

voorzien van een passende inrichting en biedt verschillende spelmogelijkheden. De begeleiding van 
de groep wordt uitgevoerd door bekende gezichten. 
  
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen waarop het kinderdagverblijf getoetst is. 
Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. Aan de getoetste 
voorwaarden is voldaan. 
  

Er zijn geen overtredingen geconstateerd.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogische praktijk 
De Wet kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen 
pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de 

persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden 

overgedragen. 
  
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
De houder waarborgt de uitvoering van het pedagogisch beleid onder meer door het  teamoverleg. 
De beroepskrachten bespreken praktische en inhoudelijke zaken met hun leidinggevende. De 
ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door middel van het observatiemodel Kijk!. De 

beroepskrachten worden zo nodig ondersteund door hun leidinggevende bij het invullen van de 
registraties. Per thema zijn van tevoren doelen vastgesteld, gericht op de ontwikkeling van de 
beginnende dan/wel midden- of eindpeuter. 
  
Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. Het 
lezen van het pedagogisch beleidsplan is onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe 
medewerkers. De pedagogische cirkel hangt op in de groep. 

  

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier competenties waaraan de 
pedagogische praktijk minimaal moet voldoen. Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand 
gekomen door waarnemingen tijdens de observatie op de groep. Ook is een vraaggesprek gevoerd 
met de beroepskrachten. 
  

Er is geobserveerd tijdens de kring, een activiteit, het eet- en drinkmoment en het vrij spelen 
binnen en buiten. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij een kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Een beroepskracht merkt dat een kind 
tijdens het buitenspelen graag van de glijbaan af wil, maar dit niet doet omdat de glijbaan een 

beetje nat is. De beroepskracht reageert: "Wil jij van de glijbaan? Wacht maar even, want hij is 
een beetje nat. Ik zal eerst even een handdoek halen om de glijbaan droog te maken". Als de 

glijbaan droog is stimuleert zij het kind om vervolgens van de glijbaan af te gaan. 
  
In veel situaties verwoorden de beroepskrachten hun gedrag. Zij passen de lichaamshouding aan, 
zoals het praten op kindhoogte en praten met taal die past bij de leeftijdsgroep. Als zij een kind 
niet begrijpen, proberen ze door door te vragen te achterhalen wat het kind bedoelt. Een 

beroepskracht die een kind 1 op 1 begeleiding biedt doet haar best om het kind te begrijpen. 
Uiteindelijk blijkt dat het kind de bal wil hebben. De beroepskracht zorgt ervoor dat het kind een 
bal krijgt. 
  
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Zij gaan 
op een ongedwongen manier om met de kinderen. Tijdens de observatie wordt op passende wijze 

aangesloten op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. 
Als een kind het spannend vindt om van de glijbaan af te glijden, geeft de beroepskracht het kind 
een hand om te helpen. 

  
Bij het ophalen van de kinderen besteden de beroepskrachten tijd aan het overdragen van 
informatie aan de ouders over hoe het is gegaan gedurende de ochtend. 
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De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
De beroepskracht geeft passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. Zij 
maakt soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. Er is sprake 
van respect voor de autonomie van het kind. 

De kinderen spelen buiten met een kruiwagen en herfstbladeren en willen de bladeren in de 
kruiwagen stoppen. De beroepskracht zit bij de kinderen en biedt aan om te helpen, maar geeft 
duidelijk aan dat een ander kind ook mee mag doen. Vervolgens draagt ze ideeën aan en de 
kinderen vullen aan wat ze kunnen doen en gaan zelf ontdekken. 
  
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Tijdens het vrij spelen, 
zorgt de beroepskracht ervoor dat de kinderen spelmateriaal krijgen waar ze samen of individueel 

mee kunnen spelen en houdt hierbij rekening met de wensen van de kinderen. 
  

In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking. In de kring krijgen kinderen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen, mogen de 
kinderen de kleuren van de bekers benoemen en wordt een boekje voorgelezen. In de keuze van 
het boekje wordt rekening gehouden met het thema: "Puk in het Verkeer". De keuze betreft een 

kort verhaal van een auto. Het voorlezen is interactief, de beroepskracht stelt vragen aan de 
kinderen waardoor tevens een gesprek over het boek wordt gevoerd. De beroepskracht houdt in de 
gaten dat tevens de rustige kinderen aan het woord komen en aandacht krijgen. 
  
Bij de knutselactiviteit komt het stimuleren van de ontwikkeling van de fijne motoriek aan bod. 
Tijdens de observatie is veel ruimte voor leermomenten voor de kinderen.  
  

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. 

De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesses tijdens het 
spel. Zij moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen kinderen. 
Bij het vrij spelen binnen wil een kind graag dat een ander kind naar hem kijkt als hij een auto 
heeft gepakt, maar het lukt het kind niet om contact met het andere kind te krijgen. De 

beroepskracht merkt het op en noemt de naam van het kind om de kinderen met elkaar in contact 
te brengen en de interactie op gang te helpen. Als een kind speelgoed wil afpakken, grijpt de 
beroepskracht adequaat in. Zij geeft aan dat je niet moet afpakken, maar moet vragen. 
  
De beroepskrachten begeleiden positieve en negatieve interacties tussen de kinderen. Zij helpen 
actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen, zoals leren delen, naar elkaar 

luisteren, wachten en helpen. Daarnaast benoemen en belonen zij de kinderen als ze zelf een 
(bijna) conflict hebben opgelost. Een beroepskracht merkt op dat een kind dat een autootje had 
afgepakt, deze weer teruggeeft en zij de situatie samen hebben opgelost. De kinderen worden 
gecomplimenteerd. 

  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
Op de groep zijn duidelijke afspraken, regels en omgangsvormen aanwezig. 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 wordt verwacht. De kinderen horen op elkaar te wachten voordat 
ze beginnen met het eten van fruit. Als een kind dit niet doet, wordt de afspraak herhaald. Als het 
kind vervolgens nog doorgaat, verwoordt de beroepskracht de afspraak en geeft aan dat ze altijd 
eerst samen nog gaan zingen. Het kind wacht tot na het liedje en krijgt hiervoor een compliment. 
  
De beroepskrachten bouwen een dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. De 

kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen wordt verwacht. Tijdens de 
schakelmomenten, zoals na het eten van fruit en voor een volgende activiteit, verwoordt de 
beroepskracht wat ze hebben gedaan en wat ze nog gaan doen. 
  

Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. Op de peuterspeelgroep is aandacht voor het bieden van emotionele 

veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en 
normen. 
  
Hieruit volgt dat op Yes! Kinderopvang KDV Hoendersekade 1 de vier competenties voor de 
kinderopvang voldoende worden gewaarborgd.  
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Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
Op KDV Hoendersekade 1 wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie 
aangeboden. Uit het rooster blijkt dat wekelijks minimaal 10 uur voor- en vroegschoolse educatie 
aangeboden wordt. Gedurende het jaar wordt er ook "opbrengstgericht" gewerkt. Op dit moment is 

het thema "Puk in het verkeer". 
  
In het kindcentrum worden voldoende gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten ingezet. 
De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen. 
  
De beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van voor- en 
vroegschoolse educatie. Deze certificaten zijn tijdens het inspectiebezoek ingezien. 

  
Het gehanteerde programma Puk en Ko is een landelijk erkend programma voor het aanbieden van 

voor- en vroegschoolse educatie. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. R. Ringeling) 
 Interview (de beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 

 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
 

Verklaring omtrent het gedrag 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens de inspectie 
ingezien op de locatie. De verklaringen omtrent het gedrag zijn na 1 maart 2013 afgegeven en 
bevatten de juiste screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang. 
  
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 

Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens de inspectie ingezien op de 
locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 

Opvang in groepen 
Stamgroepen 
Op kinderdagverblijf Hoendersekade 1 vindt de opvang plaats in een stamgroep van maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De opvang vindt iedere ochtend plaats van 8.30 uur tot 11.30 
uur. 
  
In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek weergegeven: 

  

Groep Leeftijd Max. aantal 
kinderen 

Aantal aanwezige 
kinderen 

Groep 1 2 – 4 jaar 16 12 

  
Hiermee voldoet de houder aan de kwaliteitseisen om jonge kinderen op te vangen in vaste 
groepen. De omvang en de samenstelling van de stamgroep voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden. 
  
Vaste beroepskrachten 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. Door middel van foto's bij de deur wordt 
duidelijk welke beroepskrachten verantwoordelijk zijn voor de groepen. 
  
De ouders weten zodoende op welke dag hun kind in welke stamgroep verblijft en wie 
verantwoordelijk is voor de begeleiding. 

  

Ieder kind heeft maximaal drie vaste gezichten waarvan dagelijks tenminste één werkzaam is op 
de groep van het kind. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
Aantal beroepskrachten 

Op basis van de planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke bezetting van de 
groepen is op 28 en 29 september de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette 
beroepskrachten als voldoende beoordeeld. Op kindercentrum Hoendersekade 1 worden voldoende 
beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De norm hiervoor 
conform www.1ratio.nl wordt nageleefd. 
  
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten zoals aanwezig tijdens 

het inspectiebezoek weergegeven. 

  

Naam 
groep 

Kindaantal Leeftijden Aantal vereiste 
beroepskrachten 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

 groep 1  12 3x 2 jaar 
9x 3 jaar 

  2   3 
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N.B.; 1 beroepskracht is ingezet als 1 op 1 begeleider voor een kind met een hulpvraag vanuit het 
PGB, om het kind 1 op 1 te begeleiden bij de ontwikkeling. Het kind “speelt” 4 ochtenden in de 
week bij KDV Hoendersekade 1. Het kind heeft een vaste begeleider.  
 
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 

  
Achterwacht 
Als een beroepskracht alleen mag werken dan is de achterwachtregeling van kracht. In 
noodsituaties kan de beveiliging in de vorm van Hageman Dordrecht, het personeel van de 
inpandige school of de locatiemanager er binnen 15 minuten zijn. 
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.                                                           
 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. R. Ringeling) 
 Interview (de beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in juni 2017 door de 
locatiemanager, hetgeen voldoet aan de wettelijke voorwaarde. De inventarisaties zijn uitgevoerd 
betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen toegankelijke ruimtes zijn opgenomen in de 
inventarisatie. De ingevulde itemlijsten houden rekening met de leeftijd van de kinderen. 
  

De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende 
verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. De 
houder hanteert voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s de 

Risicomonitor. 
  
Plan van aanpak 
Het plan van aanpak sluit aan op de inventarisatielijsten. Hieruit blijkt welke maatregelen genomen 

worden om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Preventieve maatregelen 
ten behoeve van de kinderen zijn ook opgenomen in protocollen, huisregels en werkinstructies. 
  
In het plan van aanpak beschrijft de houder de volgende risico's met de nog te nemen 
maatregelen;  
 Kind loopt weg; plaats een kinderveilige sluiting op het hek, 
 Kind bezeert zich aan de omheining doordat het er overheen klimt of er onderdoor kruipt; 

maak de volgende afspraak met de kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal 
hier overheen valt. Vraag het de juf of begeleider. 
 

Afspraken rondom het buitenspelen: 
Met de basisschool zijn afspraken gemaakt over het buitenspelen. De peutergroepen spelen op 
andere tijden dan de basisschoolleerlingen buiten. Indien de basisschoolleerlingen de peuters 

kruisen respectievelijk na en voor het buitenspelen, dan wachten de peuters achter de witte lijn op 
het schoolplein. Zodra de basisschoolleerlingen weg zijn en het plein voor de peuters vrij is om te 
spelen, mogen de peuters buiten spelen. De beroepskrachten zijn van deze afspraken op de hoogte 
en handelen hier naar. 
  
Ongevallen 
Een formulier voor de registratie van ongevallen is aanwezig. In de periode van een halfjaar 

voorafgaand aan het inspectiebezoek hebben zich geen ongelukken voorgedaan. 
  
Kennis en kunde beroepskrachten  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aanwezige risico’s bij het kinderdagverblijf. Zij 

handelen conform het plan van aanpak om deze risico’s te reduceren. De beroepskrachten kunnen 
kennis nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie en bijbehorende documenten. 
  

Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op 
juiste wijze in de praktijk brengen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

Yes! Kinderopvang heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld en voorzien van een sociale 
kaart. Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie 
kinderopvang. De meldcode is in digitale vorm beschikbaar. 
  
Bevordering van kennis en gebruik 

De meldcode wordt in elk geval jaarlijks besproken op het teamoverleg. 
  

Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten de eerste stappen uit de meldcode kennen. Signaleren en 
collegiale consultatie worden benoemd. Er heeft zich geen directe aanleiding voorgedaan. In 
werkoverleg vindt kennisoverdracht plaats met betrekking tot de meldcode, bijvoorbeeld aan de 
hand van casuïstiek of een kind bespreking. 
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De houder is wettelijk verplicht om kennis en gebruik van de meldcode te bevorderen. Deze 
stimulans vindt vooral plaats vanuit de locatiemanager en de kwaliteitsmanager van Yes! 
Kinderopvang. In interne nieuwsbrieven wordt eveneens de aandacht op dit onderwerp gericht. 
  
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de meldcode en weten wanneer deze ingezet moet 

worden. 
 
 
Vierogenprincipe 
Sinds 2013 is het vierogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving. Dit principe houdt in dat 
de opvang op zodanige wijze door de houder georganiseerd wordt, dat de beroepskracht of de 
beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of 

gehoord kan worden door een andere volwassene. 
  

In de praktijk houdt het vierogenprincipe op deze locatie het volgende in: de houder heeft een 
beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten bij hun werkzaamheden met de kinderen gezien of 
gehoord kunnen worden door een andere volwassene. Tijdens de opvang van 8.30-11.30 uur 
kunnen er altijd leerkrachten naar binnen komen van de inpandige school of andere medewerkers 

van het Kindcentrum. Tevens zijn er rondom ramen waardoor er veel zicht is in het lokaal. In het 
kindcentrum zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig. 
  
De volgende voorzieningen zijn getroffen: 
 De groepsruimtes zijn voorzien van ramen 
 In het kindercentrum zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig. 
 Er is ten allen tijde inloop mogelijk door bijvoorbeeld de locatiemanager, ouders of collega’s. 

  
De houder heeft de invulling van het vierogenprincipe beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. R. Ringeling) 
 Interview (de beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels 

 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 
 

Informatie 
Gevoerde beleid 
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over zijn te voeren beleid. 
  
Over het te voeren beleid worden (nieuwe) ouders/verzorgers geïnformeerd middels de website en 
een informatiebrochure. Deze wordt bij een intake meegegeven. 

  
  
Beschikbaarheid rapportages 

Het meest recente inspectierapport van de GGD is op de website geplaatst. 
  
De houder heeft een link op de website geplaatst naar het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP). Hier kunnen ouders het meest recente inspectierapport inzien. Hiermee 

wordt voldaan wordt aan de gestelde eisen. 
  
Klachtenregeling en aansluiting geschillencommissie 
Vanaf 1 januari 2016 is elke houder verplicht om ouders te informeren over de interne 
klachtenregeling en de aansluiting van elk kindercentrum bij de landelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
  

Beide regelingen moeten op passende wijze onder de aandacht worden gebracht bij ouders. Dit 
heeft de houder gedaan door deze te vermelden op zijn website, de nieuwsbrief en vermelding 
hiervan in de informatiebrochure. 

 
 
Oudercommissie 

Aanwezigheid en samenstelling 
De houder van de locatie KDV Hoendersekade 1 heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen. De fase van het werven van mensen voor de oudercommissie is 
afgerond. Er zijn 3 ouders bereid gevonden om deel te nemen aan de oudercommissie. De eerste 
bijeenkomst wordt eind oktober/begin november gepland, waarna de oudercommissie officieel 
ingesteld kan worden. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde aan de minimale 
grootte voor een oudercommissie, namelijk minimaal twee ouders per kindercentrum. 

  
De houder en personeel werkzaam bij het kindercentrum zijn zelf geen lid. De leden worden 
gekozen uit en door de ouders. De oudercommissie is in de gelegenheid om zelf haar eigen 
werkwijze te bepalen. 

  
Reglement 
Een reglement oudercommissie is aanwezig, hetgeen voldoet aan de wettelijke vereisten. 

 
 
Klachten en geschillen 
Sinds 1 januari 2016 moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 De houder dient een interne regeling te treffen voor de behandeling van klachten van ouders. 

Deze regeling moet in elk geval voorzien in de mogelijkheid dat ouders klachten indien over  

a) gedragingen van de houder of een personeelslid jegens een ouder of kind en  
b) de overeenkomst tussen houder en ouder over de opvang.  
Deze regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. Indien een ouder een klacht wil indienen 
dan moet dit schriftelijk gebeuren. In de klachtenregeling moet beschreven staan hoe de 
houder de klacht vervolgens behandeld.  

 Daarnaast is de houder verplicht zich aan te sluiten bij de landelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
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Op deze locatie wordt voldaan aan de hierboven beschreven wettelijk gestelde eisen. De houder 
handelt in geval van klachten overeenkomstig deze regeling. 
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten van ouders. Deze is 
omschreven in het klachtenreglement op de website. 
De houder is eveneens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang blijkens de 

registratiegegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. R. Ringeling) 
 Interview (de beroepskrachten) 

 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 

wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 

werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot 
de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 

bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 

van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 

ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 

vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  

- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 

opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische 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. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 

van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder 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. 

b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Hoendersekade 1 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Uilenvliet 39 

Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 50627856 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Villanueva 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zwijndrecht 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 

 
Planning 
Datum inspectie : 29-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-12-2017 
Zienswijze houder : nvt 
Vaststelling inspectierapport : 07-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 
 
 

 


