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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. 

In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risicogestuurd 
toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 

inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met 

aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving. 

 
Beschouwing 
Algemene informatie 

Kindcentrum Het Kinderkasteel is een kindcentrum van KOO Meppel. 
Naast het kinderdagverblijf (KDV) is er tevens een buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie 

gevestigd. 

  
Het KDV heeft twee verticale groepen. In de verticale groepen worden kinderen opgevangen in de 

leeftijd van nul tot vier jaar. Op de groep de Harlekijn wordt aan het eind van de middag de groep 
samengevoegd met de BSO groep. 

De verticale groepen hebben een aparte groepsruimte met een gezamenlijke keuken en sanitaire 
ruimte.  

 

Inspectiegeschiedenis 
Kindcentrum Het Kinderkasteel is gestart in 2011. 

Het KDV wordt jaarlijks bezocht. 
2014 jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste eisen wordt voldaan. 

2015 jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste eisen wordt voldaan. 

24 oktober 2016 jaarlijks onderzoek. Tijdens het jaarlijks onderzoek is gebleken dat er niet wordt 
voldaan aan domein veiligheid en gezondheid. 

Tijdens het nader onderzoek bleek dat de RIVG was aangepast en voldeed aan de gestelde eisen. 
  

Bevindingen huidige inspectie 
Tijdens deze inspectie is gesproken met de aanwezige beroepskrachten. De beroepskrachten 

namen de tijd, om de toezichthouder te woord te staan. De beroepskrachten stelden zich open en 

deskundig op. De aanwezige beroepskrachten kunnen beleid, afspraken en regels duidelijk 
verwoorden aan de toezichthouder. 

   
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op de volgende domeinen; ouderrecht 

  

De houder heeft niet binnen de afgesproken tijd documenten nagestuurd. 
  

De locatie voldoet niet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 
(WKO). 

 
 

 
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. 

 

 



4 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-07-2017 
Het Kinderkasteel te Meppel 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Inleiding 
  

Binnen dit domein wordt het pedagogisch beleid op inhoud getoetst en zijn de volgende 

competenties geobserveerd en beoordeeld; 
  

- 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. 

  
 

Pedagogische praktijk 

 
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in twee groepen. 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. 

  

Observatie; 
De beroepskrachten zijn goed op de hoogte van het pedagogisch beleid. Het beleid wordt 

regelmatig in vergaderingen besproken. 
  

In de Minstreel-groep zijn 13 Kinderen en 1 beroepskracht. 1 beroepskracht heeft pauze. (16 

kinderen in de ochtend). Het is een verticale groep. 0-4 jaar. 
Als een ouder haar kind op komt halen, draagt de beroepskracht samen met het kindje over wat ze 

die dag gedaan hebben. " wat hebben we allemaal gedaan?" 
De beroepskracht vertelt dat ze een drukke ochtend hebben gehad en dat ze buiten hebben 

gespeeld. 
  

In de groep is een poppenhoek en een bankje waar kinderen kunnen zitten om een boekje te lezen 

of te relaxen. 
Er is een open kast waar speelgoed in staat. 

Aan de muur hangen picto's/foto's van puk. 
Er wordt gewerkt aan het thema "wat heb ik aan vandaag." 

In de groep hangen werkjes die te maken hebben met het thema. 

Er hangen kettingen die gemaakt zijn van pasta en kleurplaten van een blouse. 
  

Na het vrij spelen wordt er een liedje gezongen over opruimen. Alle kinderen moeten meehelpen 
met opruimen. "J. Even helpen. Iedereen helpt mee." 

De beroepskracht geeft veel complimenten. " wat helpen jullie goed mee." 
  

De beroepskracht legt uit wat de regels en afspraken zijn. Een jongetje  duwt een ander jongetje 

om. De beroepskracht spreekt hem daar op aan. 
"Je mag iemand anders niet omduwen. Ik zag dat je dat eerder ook al deed. Dat mag niet. Spreken 

wij dat af?" 
  

Na het opruimen gaan de kinderen aan tafel zitten. Ze mogen kleien. 

  
In de harlekijn-groep zijn 11 kinderen, 2 beroepskrachten en een stagiaire. 
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De kinderen helpen met opruimen. Na het opruimen worden de kinderen ingesmeerd met 
zonnebrandcrème. 

Er wordt een feestje gevierd in de groep, omdat er een kindje jarig is geweest. 
Het meisje krijgt een mooie verjaardagsmuts op. 

  
2 Jongens hebben wat onenigheid. Het ene jongetje reageert wat kattig en roept dat de schoen 

van hem is. 

De beroepskracht vraagt of hij dat op een rustige manier kan zeggen. 
Er is een groot buitenterrein met een zandbak, moestuin en kippen. Er zijn verschillende 

spelmaterialen waar de kinderen mee kunnen spelen. 
  

Na het vieren van het feestje gaan de kinderen een liedje zingen. Ze krijgen allemaal een 

washandje om het gezicht en de handen mee schoon te maken. 
  

De kinderen gaan plassen en daarna mogen ze buiten spelen. 
  

  
  

  

  
  

  
  

  

 
 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 

Kinderdagverblijf Het Kinderkasteel is 5 ochtenden per week geopend en biedt minimaal 10 uur per 
week activiteiten in het kader van VVE aan. 

  

Kinderdagverblijf Het Kinderkasteel werkt volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
methode Uk en Puk. Dit is een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het 

programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Naast een nadruk op taalvaardigheid wordt 
ook gewerkt aan het stimuleren van een brede ontwikkeling van jonge kinderen. 

  

De beroepskrachten zijn in de methode Uk en Puk geschoold zoals bleek tijdens de steekproef van 
de VVE-certificaten en tijdens het gesprek met de beroepskrachten. 

  
Iedere groep heeft maximaal 16 kinderen. Als er 8 kinderen zijn, is er 1 beroepskracht. 

Als er meer dan 8 kinderen zijn, worden er 2 vaste beroepskrachten ingeroosterd. 
  

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld, waarin tot uitdrukking komt op welke wijze de 

kennis en de vaardigheden van alle beroepskrachten voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie worden onderhouden. 

  
Hiermee wordt voldaan aan alle eisen omtrent de Voorschoolse Educatie. 

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview 
 Observaties (Observaties in de groep tijdens een eetmoment, een opruimmoment en het vrij 

spelen) 
 Pedagogisch beleidsplan (Ped beleidsplan 1-2-2017) 

 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

Inleiding; 

  
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 

een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  

De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 

en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  

 
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. 
  

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. 
  

Conclusie; 
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldig diploma. 

 

 
Opvang in groepen 

 
Het KDV heeft 2 verticale stamgroepen van 0-4 jaar.  

  
De stamgroepen bestaan uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. 

  

Conclusie; 
KDV Het Kinderkasteel voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de opvang in groepen. 

  
 

 

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. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 

 Observaties (Observaties in de groep tijdens een eetmoment, een opruimmoment en het vrij 

spelen) 
 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) 
  

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De beroepskrachten hebben op 29 november 2016 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. Op het gebied van gezondheid is er aandacht 
besteed aan het binnenmilieu in de slaapkamer. 

  
In de slaapkamer zitten geen ramen. Er staan 12 bedjes. Er is een ventilatiesysteem dat jaarlijks 

onderhouden wordt. 
 

Conclusie; 

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

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview 
 Observaties (Observaties in de groep tijdens een eetmoment, een opruimmoment en het vrij 

spelen) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Pedagogisch beleidsplan (Ped beleidsplan 1-2-2017) 
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Ouderrecht 

 

Inleiding: 

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

informeert inzake het beleid. 
  

  

 
Informatie 

 
De houder heeft een website. Op de website is het inspectierapport van 26-8-2015 geplaatst. In 

2016 heeft er nog een jaarlijks onderzoek plaats gevonden en op 2-3-2017 heeft er nog een nader 
onderzoek plaatsgevonden. Dit rapport is nog niet geplaatst op de website. 

  

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

  
Op 24-7-2017 heeft de toezichthouder de website http://koomeppel.nl/downloads/ opnieuw 

beoordeeld. Het inspectierapport is nog steeds niet geplaatst. 

  
Conclusie; 

De informatie aan ouders voldoet hiermee niet aan de voorwaarden. 
  

 
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)  

   

Gebruikte bronnen: 

 Website (http://koomeppel.nl/downloads/) 
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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) 
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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) 

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 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 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) 
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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) 

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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 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) 

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) 
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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 peuterspee lzalen; 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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Het Kinderkasteel 
Website : http://www.koomeppel.nl 

Aantal kindplaatsen : 22 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 

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 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


