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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 onderzoek na registratie. 

Dit inspectiebezoek betreft een onderzoek na aanvang exploitatie en heeft binnen drie maanden na 
aanvang exploitatie plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze 

locatie van toepassing zijn onderzocht. Er is vooral aandacht besteed aan de praktijk, gezien deze 

voorwaarden tijdens het onderzoek voor registratie nog niet getoetst konden worden. 

 
Beschouwing 
Het Kinderkasteel is een Kinderdagverblijf (KDV) en een Buitenschoolse Opvang (BSO) die samen 

gevestigd zijn in een gebouw. 
  

Inspectie geschiedenis; 

 - 29 maart 2017; onderzoek voor registratie. 
Na overleg en overreding op de volgende domeinen; 

- pedagogisch klimaat 
- ouderrecht 

wordt er aan de getoetste items voldaan. 
  

Huidige inspectie; 

De toezichthouder is vriendelijk te woord gestaan door de beroepskrachten. Tijdens het onderzoek 
zijn een aantal documenten ingezien en besproken. 

  
Er heeft overleg en overreding plaats gevonden op de volgende onderdelen; 

- ouderrecht 

  
Voor informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de domeinen. De houder heeft niet binnen 

de afgesproken tijd documenten nagestuurd. 
  

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat BSO Het Kinderkasteel niet voldoet aan de 
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Na het verschijnen van het conceptrapport, heeft de houder alsnog de juiste inspectierapporten op 
de website geplaatst. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Inleiding: 
  

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 

 De koppeling van het pedagogische beleid aan het handelen in de praktijk; 
 emotionele veiligheid; 

 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt 

beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum. 

  
 

Pedagogisch beleid 
 

Buitenschoolse opvang (BSO) Het Kinderkasteel werkt met een algemeen pedagogisch beleidsplan 

en een pedagogisch werkplan gericht op de betreffende opvang vormen. 
  

Conclusie; 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de voorwaarden. 

 
 

Pedagogische praktijk 

 
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in de Harlekijn-groep. Op basis van deze 

observaties constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de 
emotionele veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties 

van de kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden 

beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 
  

De beroepskrachten vertellen dat er 1x per 6 weken een vergadering is. Daarin worden oa. de 
kinderen besproken en het beleid. 

  
Observatie; 

Door de locatiemanager worden 2 kinderen lopend uit school gehaald. De kinderen komen in de 

harlekijn-groep. De kinderen komen binnen en nemen plaats aan tafel bij de andere KDV-kinderen. 
De kinderen krijgen drinken en een koekje. 

  
Er is een kast voor de BSO-kinderen. In de kast staan verschillende spelmaterialen. 

Meestal spelen de BSO-kinderen samen met de KDV-kinderen. Als ze met ander spelmateriaal 

willen spelen, is die mogelijkheid er. 
  

Na het tafelmoment gaan de kinderen buiten spelen. Een bso meisje wordt door de ouders 
opgehaald. Het meisje gaat naar paardrijden. De beroepskracht heeft een gesprek met het meisje 

over haar paardrijkleding en over de paardrijlessen. 
  

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers en de stagiaires gecontroleerd 

op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  

De beroepskracht-kindratio (BKR) en de basisgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

  

Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring 

omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet 

ouder is dan twee maanden. 
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat na het jaarlijkse 

onderzoek in 2016 in dienst is getreden.  
Er zijn 2 VOG's van nieuwe medewerkers beoordeeld. 

  

Tijdens de inspectie blijkt dat een VOG van een stagiaire ouder is dan 2 jaar. Op de dag van de 
inspectie blijkt dat de stagiaire nog 1 dag werkzaam zal zijn op de locatie. 

De stagiaire is nu niet meer werkzaam op het KDV. 
Dit is de reden dat deze voorwaarde voldoende is beoordeeld, maar wel een aandachtspunt zal zijn 

bij de volgende inspecties. 
  

Conclusie; 

Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 

 

De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op 

een steekproef onder het personeel dat na het jaarlijkse onderzoek in 2016 in dienst is getreden. 
De diploma's van 2 nieuwe medewerkers zijn beoordeeld. 

  
Conclusie; 

Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldig diploma. 

 
 

Opvang in groepen 
 

BSO Het Kinderkasteel bestaat uit 1 basisgroep van maximaal 11 kinderen. De BSO kinderen 

worden samengevoegd met de KDV groep De Harlekijn. 
  

Conclusie; 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 

Beroepskracht-kindratio 

 
Uit de personeelsroosters en de planningslijsten blijkt dat de beroepskracht-kindratio (BKR) klopt. 

Er zijn voldoende beroepskrachten voor het aantal kinderen op de groep werkzaam, gezien het 
aantal en de leeftijd van de kinderen. 

  

De controle van de roosters is gebaseerd op een steekproef van 2 weken. 
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
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Tijdens de inspectie werd de Nederlandse taal gesproken. 
  

Conclusie; 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview 
 Observaties 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Inleiding: 

  
Binnen dit domein is gekeken naar 

 de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) 
 meldcode Kindermishandeling 

  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De beroepskrachten hebben op 27-1-2017 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

uitgevoerd middels de Risicomonitor. Per risico zijn maatregelen opgenomen om de risico's te 
reduceren. Deze maatregelen zijn vastgelegd in diverse werkinstructies 

en protocollen en hangen voldoende samen met de risico's. 

  
De leidinggevende draagt er voldoende zorg voor dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van 

het beleid van de houder. Zo wordt er bij ieder overleg aandacht besteed aan beleid van de 
organisatie. 

  

Op basis van een steekproef is beoordeeld in hoeverre beroepskrachten kennis hebben van het 
beleid en hoe dit wordt uitgevoerd in de praktijk. 

  
Conclusie; 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de risico inventarisatie veiligheid en 
gezondheid. 

 

 
 

Meldcode kindermishandeling 
 

BSO Het Kinderkasteel gaat werken met een meldcode kindermishandeling. 

In de meldcode staat vermeld dat de leidinggevende de aandachtsfunctionaris is bij Het 
Kinderkasteel. 

De houder heeft een meldcode vastgesteld die voldoet aan de voorwaarden. 
  

Conclusie; 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de meldcode. 

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 

 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 

 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 

Inleiding: 

  
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  

 

Binnenruimte 
 

De oppervlakte van de binnenruimte is beoordeeld tijdens het onderzoek voor registratie. 
De binnenruimte van de BSO is passend ingericht. Er is een grote tafel waaraan gezeten en 

gespeeld kan worden. 
Voor de BSO kinderen is er een aparte kast waar spelmaterialen in staan. 

  

Conclusie; 
De binnenruimte voldoet aan de voorwaarden. 

 
 

Buitenspeelruimte 

 
De oppervlakte van de buitenruimte is beoordeeld tijdens het onderzoek voor registratie. 

  
De buitenspeelplaats is aangrenzend aan het gebouw waar de opvang plaats vindt. 

Er is voldoende passend speelmateriaal voor het aantal op te vangen kinderen en daarbij hun 
leeftijd. 

Er zijn fietsjes, een zandbak, schommels en een moestuintje. 

De buitenruimte wordt gedeeld met het KDV. 
   

Conclusie; 
De buitenspeelruimte voldoet aan de voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 

Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert inzake het beleid. 
  

Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum en de aansluiting bij een 

geschillencommissie. 
  

 
Informatie 

 
De ouders worden geïnformeerd tijdens de intake, middels de website en tijdens de tussentijdse 

mondelinge informatie die de ouders via de beroepskracht ontvangen. 

  
Het inspectierapport van het onderzoek voor registratie op 29-3-2017 is niet inzichtelijk op de 

website.  
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in de gelegenheid gesteld de website aan te 

passen en aan te leveren. 

  
Op 24-7-2017 heeft de toezichthouder de herziene website bekeken en opnieuw beoordeeld.  

De aangepaste website voldoet niet aan de voorwaarden. 
  

De klachtenregeling alsmede wijzigingen daarvan worden op passende wijze onder de aandacht 
gebracht van de ouders. 

De klachtenregeling staat benoemd in het pedagogisch beleid, op de website en staat als 

informatie op het informatie bord op de locatie. 
  

De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen worden op passende 
wijze onder de aandacht gebracht van de ouders middels de website. 

  

Conclusie; 
Ouders worden niet voldoende geïnformeerd. 

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

voldaan. 
 

 
 

 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)  

   

 

Oudercommissie 
 

BSO Het Kinderkasteel heeft nog geen oudercommissie. Dit zal bij het volgende jaarlijkse 

onderzoek gecontroleerd worden. 
  

De houder geeft aan dat er een reglement oudercommissie is vastgesteld. 
  

Het reglement voldoet aan de voorwaarden. 

  
Conclusie; 

Aan de getoetste voorwaarden omtrent de oudercommissie wordt voldaan. 
 

 
Klachten en geschillen 
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BSO Het Kinderkasteel heeft een regeling getroffen 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. 
  

BSO Het Kinderkasteel is aangesloten bij door de minister van Veiligheid en justitie erkende 
geschillen commissie. 

  

Conclusie; 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de klachten en geschillen. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Reglement oudercommissie 
 Website (http://koomeppel.nl/) 

 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 

kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 

beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

 

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 persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 

niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De 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 en 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 basisgroepen. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 10 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) 
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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) 

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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

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 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) 
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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) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon 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 : Het Kinderkasteel 
Website : http://www.koomeppel.nl 

Aantal kindplaatsen : 12 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvangorganisatie Meppel VOF 
Adres houder : de Kampen 2A 

Postcode en plaats : 7943HE Meppel 

KvK nummer : 08195591 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  J Ottens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Meppel 

Adres : Postbus 501 
Postcode en plaats : 7940AM MEPPEL 

 
Planning 

Datum inspectie : 04-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 24-07-2017 

Zienswijze houder : 26-07-2017 

Vaststelling inspectierapport : 26-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Helaas was het niet gelukt de meest recente inspectierapporten te uploaden naar onze site, 

inmiddels is dit wel gebeurt. 
******************************************************************* 

  
Met vriendelijke groet, 

  
Jeroen van der Horst 

  

KOO Meppel 
De Kampen 2a 

7943 HE Meppel 
0522-475608 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


