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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 kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 
ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Die kwaliteitseisen gelden voor: 
  
 de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid; 
 voorschoolse educatie; 
 personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel; 
 de opvang in vaste groepen 
 veiligheid en gezondheid; 
 accommodatie en inrichting; 
 de behandeling van klachten en ouderrecht. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. 
  
Achterin het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen waar dit inspectie-onderzoek uit bestaan heeft. Indien het 
kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven, dan kunt u deze 
vinden op de laatste bladzijde. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Hoeve Ackerdijk is een agrarische vorm van dagopvang voor kinderen in de 
leeftijd van 0 - 4 jaar. 
  
Kinderdagverblijf Hoeve Ackerdijk is gevestigd bij het biologische melkveebedrijf Hoeve Ackerdijk. 
De dagopvang is gehuisvest in een volledig gerenoveerd gedeelte van de boerderij bestaande uit 
drie groepssruimtes en een ruime buitenspeelruimte. 
  
Er wordt gebruik gemaakt van de ruimte en vrijheid die het platteland biedt. Kinderdagverblijf 
Hoeve Ackerdijk is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). 
  
Deze locatie is geopend sinds januari 2016. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
 

 



 

4 van 21 
Concept inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-05-2017 

Hoeve Ackerdijk te Schipluiden 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Er is een pedagogisch beleid VAK, versie februari 2015 en een pedagogisch werkplan Kinderopvang 
Hoeve Ackerdijk, versie januari 2016. 
  
Hierin zijn de voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen, dit voldoet. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Inleiding 
  
Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 
klimaat in de groep(en) van het kindercentrum. 
Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens 
deze observatie. Ook worden er vragen gesteld aan de beroepskrachten. 
Bij het beoordelen van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van 
Marianne Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005). 
  
Deze 4 basisdoelen zijn: 
  
 Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 
Dit vormt de belangrijkste doelstelling in alle vormen van kinderopvang. Emotionele veiligheid is 
van groot belang omdat het bijdraagt aan het zelfvertrouwen en welbevinden van kinderen. Vanuit 
een gevoel van veiligheid zal een kind op ontdekking gaan en durft het nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Belangrijke voorwaarden voor emotionele veiligheid in de kinderopvang zijn bijvoorbeeld: 
vaste en sensitieve beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. 
  
 Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 
  
Hieronder worden persoonskenmerken verstaan zoals veerkracht, zelfstandigheid en creativiteit. 
Deze stellen het kind in staat om allerlei problemen adequaat aan te pakken en zich aan te passen 
aan veranderende omstandigheden. Spel en exploratie zijn de manieren waarop kinderen zich 
nieuwe vaardigheden eigen maken. De vaardigheden van pedagogisch medewerkers in het 
uitlokken en begeleiden van spel spelen hierbij een belangrijke rol. Net als de aanwezigheid van 
bekende leeftijdsgenoten en het aanbod van materialen en activiteiten. 
  
 Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie. 
  
Hieronder wordt verstaan de sociale kennis en vaardigheden die kinderen zich eigen maken, zoals 
het zich kunnen verplaatsen in een ander, leren communiceren, samenwerken en conflicten 
oplossen. In de kinderopvang krijgen kinderen als het goed is kansen aangereikt om zich te 
ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. Dit leren ze o.a. door 
de interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van de groep, maar vooral ook door de begeleiding 
van de beroepskrachten bij groepsprocessen. 
  
 Het bevorderen van de socialisatie van kinderen; de overdracht van normen en 

waarden. 
  
In de kinderopvang krijgen kinderen de kans in aanraking te komen met de diversiteit van de 
samenleving, zoals andere regels dan thuis, andere gezinssamenstelling en verschil in religie en 
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nationaliteit. De aanwezigheid in de groep biedt mogelijkheden tot socialisatie en 
cultuuroverdracht. De groepsleiding speelt een belangrijke rol hierbij. Door hun reactie op gedrag 
en hun uitleg hierbij, ervaren kinderen bijvoorbeeld het verschillend mogen zijn en de grenzen van 
goed en slecht. De reacties van pedagogisch medewerkers geven niet alleen inzicht en sturing, 
maar worden door de kinderen ook gekopieerd in hun eigen gedrag. De groepsleiding vormt dus 
een rolmodel in de ontwikkeling van sociaal gedrag. 
  
  
Observatie pedagogische praktijk 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie 
december 2014). Aan de hand van dit instrument worden de vier basisdoelen beoordeeld. De 
basisdoelen worden in dit instrument omschreven aan de hand van meerdere observatie-criteria. 
Er worden in het rapport minimaal twee basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden er een of 
meerdere observatie-criteria toegelicht. 
Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 
tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. De uit het instrument weergegeven cursieve 
gedeelten worden toegelicht aan de hand van de omschrijvingen onder het kopje "observatie". 
  
De observatie heeft plaatsgevonden op maandagochtend, vanaf 9:15 uur. Gezien zijn momenten 
van vrij spel, verzorgingsmomenten en het eet- en drinkmoment. 
  
Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘ De beroepskrachten communiceren met de kinderen’. 
Omschrijving bij het criterium: ‘Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; 
beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier’. 
  
Observatie:  
De beroepskracht begroet een jongetje dat gebracht wordt enthousiast: "Hallo ..., daar ben je!" Ze 
laat het jongetje eerst wat rondlopen en vraagt dan aan hem: "Ben je er al aan toe om aan tafel te 
komen zitten?" 
  
Omschrijving bij het criterium: 'Er is informatieoverdracht en – uitwisseling tussen ouders en 
beroepskrachten'. 
  
Observatie:  
Met ouders van kinderen die gebracht worden wordt uitgebreid besproken hoe het met het kind 
gaat. De beroepskracht neemt hier een actieve rol in. Zo wordt er bijvoorbeeld besproken of een 
kindje minder misselijk is nu de ouders een nieuw autostoeltje hebben gekocht en het kindje 
vooruit kan kijken. 
  
Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de 
ontwikkeling van (individuele) kinderen’. 
Omschrijving bij het criterium:’De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase 
gestimuleerd wordt. Beroepskrachten prikkelen de zintuigelijke manier van ontwikkelen van baby’s 
door spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden.’ 
  
Observatie: 
De beroepskracht heeft drie baby's op een groot, rond kleed gelegd. Ze heeft speeltjes op het 
kleed verspreid, de kinderen kunnen op die manier oefenen met de lichamelijke en zintuiglijke 
funties.  
  
Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun 
onderlinge interactie’. 
Omschrijving bij het criterium:’De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of 
groepsgenootjes aan. Zij helpen de kinderen om contact met elkaar te maken’. 
  
Observatie: 
Bij de peutergroep speelt een aantal kinderen vrij op de groep met little people en kleine diertjes. 
Een groepje kinderen zit aan tafel te knutselen. Een jongetje loopt een beetje in het rond en weet 
niet zo goed wat hij moet gaan doen. De beroepskracht gaat met samen met hem bij het groepje 
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zitten dat vrij aan het spelen is en zegt: "Als je met ze mee wil spelen, dan kan je het gewoon aan 
ze vragen".   
  
Conclusie: 
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 
dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 basisdoelen. 
Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Hoogendam; assistent 

leidinggevende) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) hebben. Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft 
staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 
 
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening. 
Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie 
Systeem of personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe 
strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. 
  
De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle beroepskrachten die werkzaam zijn op dit 
kindercentrum. Hiernaast ook van de medewerkers die in dienst zijn van de onderneming van de 
houder en regelmatig of af en toe een bezoek brengen aan deze locatie. 
  
Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld 
en voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Het kindercentrum heeft 3 stamgroepen: 
  
 babygroep de Zwaluwtjes biedt opvang aan maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 

jaar; 4 baby's zijn aanwezig tijdens inspectie. 
 dreumesgroep de Musjes biedt opvang aan maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 

jaar; 4 dreumesen zijn aanwezig tijdens inspectie. 
 peutergroep de Koolmeesjes biedt opvang aan maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 

jaar; 6 peuters zijn aanwezig tijdens inspectie. 
  
Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie tijdens het 
inspectiebezoek heeft toezichthouder geconstateerd dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-
kindratio. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op ieder kindercentrum dient, volgens de Wko, de Nederlandse taal als voertaal te worden 
gebruikt. 
 
Hier wordt aan voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Hoogendam; assistent 

leidinggevende) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
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 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (april/mei 2017) 
 Personeelsrooster (april/mei 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op iedere locatie voor kinderopvang dienen jaarlijks de mogelijke risico’s geïnventariseerd te 
worden. Zowel veiligheidsrisico’s als gezondheidsrisico’s dienen hierbij bekeken te worden.  
 
Aan de hand van een, door de houder gekozen, standaard methodiek, wordt er per onderdeel een 
inschatting gemaakt van alle mogelijke risico's. Ook moeten er maatregelen worden genomen om 
eventuele risico’s zo klein mogelijk te maken. Het doel is om zorg te dragen voor een zo veilig en 
gezond mogelijke omgeving voor de kinderen. 
  
Op deze locatie zijn de meest recente risico-inventarisaties, zowel gezondheid als veiligheid, 
uitgevoerd op 29 september 2017. 
  
Er wordt gewerkt met de digitale risico monitor. De risico-inventarisaties hangen nauw samen met 
de huisregels en werkprotocollen. Tijdens teamvergaderingen worden deze documenten met de 
beroepskrachten besproken. 
  
Dit jaar is specifiek gekeken naar de wijze van ventileren en luchten, aangezien dit bijdraagt aan 
een gezond binnenklimaat. In het plan van aanpak gezondheid is opgenomen wat de afspraken zijn 
betreffende het ventileren en luchten in de groepsruimtes en de slaapkamers. 
  
Uit het interview en observatie blijkt dat de beroepskrachten bekend zijn met de werkwijze op het 
kindercentrum en deze maatregelen ook uitvoeren. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk 
gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, op basis van het landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. De beroepskrachten zijn op de hoogte gebracht van deze 
meldcode.  
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Sinds 2013 is het vier-ogenprincipe 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. 
  
Houder heeft de invulling van het vierogenprincipe beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De 
ondernemers zijn altijd aanwezig op de boerderij en kunnen op elk moment bij het kindercentrum 
naar binnen lopen. De locatiemanager is bovendien op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig 
in het pand. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  
Het ‘vierogenprincipe’. 
  
Het ‘vierogenprincipe’ houdt in dat er twee pedagogisch medewerkers (pm-ers) aanwezig moeten 
zijn die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Om de veiligheid van kinderen maar ook de 
kwaliteit van opvang te garanderen is het van belang dat pedagogisch medewerkers zo min 
mogelijk voorspelbaar lang met een kind alleen zijn. KDV Hoeve Ackerdijk heeft door haar open 
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karakter veel openheid gecreëerd tussen de groepen door middel van veel ramen in deuren en 
wanden. 
  
Start van de dag: 
Iedere ochtend start er minimaal één pedagogisch medewerker om 7.30 uur. De ondernemer is 
altijd mobiel bereikbaar voor als er direct extra bijgesprongen moet worden. Zij fungeert ook als 
achterwacht, in geval van nood kan zij binnen 15 minuten aanwezig zijn. De locatiemanager is als 
aanspreekpunt op vaste dagen aanwezig nl.: dinsdag, woensdag en donderdag. Daar waar nodig 
is, zal zij in geval van nood als achterwacht fungeren. 
  
Pauzetijd: 
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur nemen de pedagogisch medewerkers pauze. Veelal worden de 
pauzes tussen 13.00 en 15.00 uur opgenomen zodat dit niet het primaire proces verstoord. De 
kleine kinderen slapen veelal. De kinderen die niet slapen zijn op de groep of in de buitenruimte 
aanwezig met de pm-ers. Er zitten ramen in de slaapkamers en in de slaapkamers gebruiken we 
een babyfoon. Deze wordt ook gebruikt als een medewerker een kind in bed legt en/of in de 
slaapkamer is. Bij de peuters zit er vaak een pedagogisch medewerker totdat ze allemaal slapen. 
Als alle kinderen slapen, wordt er om de 5 minuten gekeken (en zo nodig actie ondernomen) bij de 
slapende kinderen. 
  
Einde van de dag: 
Op KDV Hoeve Ackerdijk sluiten we met minimaal twee medewerkers af. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Op het kindercentrum zijn 3 stamgroepruimtes. De oppervlakte van de groepsruimtes is als volgt: 
  
 groepsruimte 1 (babygroep): 38 m²; dit is groot genoeg voor de maximaal 10 kinderen die er 

worden opgevangen 
 groepsruimte 2 (dreumesgroep): 57 m²; dit is groot genoeg voor de maximaal 13 kinderen die 

er worden opgevangen 
 groepsruimte 3 (peutergroep): 48 m²; dit is groot genoeg voor de maximaal 13 kinderen die 

er worden opgevangen 
  
Per kind is er minimaal 3,5 m² speeloppervlakte nodig, hier wordt aan voldaan. 
  
Groepsruimte 1 kan binnen het centrum alleen bereikt worden via groepsruimte 2. Omdat een 
groepsruimte geen dienst mag doen als verkeersruimte dient de nooduitgang van groepsruimte 1 
als ingang voor de ouders met kinderen in deze groepsruimte. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum moet tenminste 3 m² buitenspeelruimte vast beschikbaar 
zijn. Ook dient de buitenruimte aangrenzend en passend ingericht te zijn. 
  
De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van tenminste 400 m². Dit is 
voldoende groot voor de opvang van de maximaal 36 kinderen die houder maximaal kan 
opvangen. 
 
Er wordt ook voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende ligging en 
passende inrichting. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via het pedagogisch beleidsplan, informatiebrieven en via de site; 
deze informatie is actueel. 
 
 
Oudercommissie 
 
Een oudercommissie (OC) biedt de ouders de mogelijkheid op medezeggenschap over de kwaliteit 
van de kinderopvang. Een houder dient zich voldoende in te spannen om een OC te formeren. Er 
zijn een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen waar de OC adviesrecht over heeft, zoals 
prijswijziging, pedagogisch beleid en voedingsaangelegenheden. 
De houder heeft voor dit kindercentrum een oudercommissie ingesteld. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen. 
  
Op 9 mei 2017 heeft toezichthouder een vragenlijst naar de oudercommissie van deze locatie 
verzonden. Deze vragenlijst is echter niet binnen de gestelde termijn van 2 weken retour 
ontvangen. Om die reden heeft toezichthouder geen informatie vanuit de oudercommissie kunnen 
opnemen in dit inspectierapport. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
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 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. 
  
Beide regelingen moeten op passende wijze onder de aandacht worden gebracht van ouders. Dit 
heeft de houder gedaan door middel van een informatiebrief. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Hoogendam; assistent 

leidinggevende) 
 Reglement oudercommissie 
 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 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 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 stamgroep. 
(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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen 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 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 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 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 stamgroep 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Pedagogische praktijk 

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h 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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 
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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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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) 

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) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist 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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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) 

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) 
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 11 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 
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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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met 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 1 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 de ouders. 
(art 1.57c lid 2 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) 
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De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- 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 2 sub e en f, 4 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 : Hoeve Ackerdijk 
Website : http://kdvhoeveackerdijk.nl 
Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : A. van den Berg 
Adres houder : Rotterdamseweg 223 
Postcode en plaats : 2636KC Schipluiden 
KvK nummer : 27339353 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. van  Beek 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Midden-Delfland 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2636ZG SCHIPLUIDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 09-06-2017 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft tot uiterlijk 2 weken na ontvangst van het concept inspectierapport de 
mogelijkheid een zienswijze in te dienen gericht op de overtredingen c.q. de algemene inhoud van 
dit inspectierapport. 
Op initiatief van de houder kan er, voorafgaand aan de zienswijze, hoor-wederhoor plaatsvinden. 
  
Het indienen van een zienswijze is geen verplichting. Wanneer een zienswijze is ingediend, dan 
wordt deze in zijn geheel aan het inspectierapport toegevoegd.  
 
De zienswijze leidt niet tot een inhoudelijke aanpassing van het inspectierapport. De gemeente 
betrekt de zienswijze, indien er sprake is van overtredingen, in haar afwegingen rond het vervolg 
traject. 
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