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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd onderzoek na registratie.
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek voor registratie als kinderdagverblijf dat in
december heeft plaatsgevonden.
De volgende onderwerpen zijn beoordeeld:

pedagogisch beleidsplan

het bieden van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk)

de verklaring omtrent het gedrag

de opleidingseisen

aantal ingezette beroepskrachten

stabiliteit van de opvang voor kinderen

veiligheids- en gezondheidsbeleid

veiligheid en gezondheid in de praktijk

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

eisen aan ruimtes

klachtenregeling.
Beschouwing
Korte beschrijving van het kindercentrum
Wigwam is eind 2017 samen met de basisschool waar het kindercentrum in gevestigd is, verhuisd
naar een nieuwe accommodatie naast de sportvelden aan de rand van het dorp.
Er is sprake van één peutergroep (voorheen peuterspeelzaal) met een eigen ingang aan de
achterzijde van het pand.
Inspectiegeschiedenis
Op 20 december heeft het kindercentrum een onderzoek voor registratie gehad. Dat betrof een
registratie als kinderdagverblijf. Een omzetting in het kader van de harmonisatie peuterspeelzalen
was in 2018 daarom niet meer van toepassing.
Bij het onderzoek voor registratie waren veel zaken nog niet op orde en is het advies niet opnemen
in het landelijk register.
Foute adresgegevens
Omdat er blijkbaar bij de gemeente geen uitsluitsel was over het adres ten tijde van de inspectie is
het kindercentrum op een ander adres geregistreerd. Het juiste adres is echter nog niet
opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De adresgegevens in dit inspectierapport zijn
daarom niet correct.
Conclusie onderzoek na registratie
Er is niet voldaan aan alle eisen. Dit betreft beleidszaken die merendeels ook van toepassing zijn
op de andere kindercentra van de Stichting.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Gegevens register niet conform de praktijk: de Voorziening staat niet geregistreerd op het adres
waar de exploitatie plaatsvindt.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie

Wijzigingen
Het adres van de accommodatie in het LRK is niet juist. Bij de aanvraag in november is een tijdelijk
adres doorgegeven wegens ontbreken van straatnaam- en huisnummer-gegevens van de nieuwe
accommodatie.
Bij de Kamer van Koophandel is het nieuwe adres opgenomen: Bukestraat 3.
Volgens houder is niet duidelijk of het Bukestraat 3 of 2 moet zijn.
Volgens de houder zijn bij de gemeente in januari nieuwe adresgegevens doorgegeven.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen
gegevens onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is
geworden. Hierbij verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en per mail, 24-4- t/m 22-5 2018)

LRKP
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan
De houder heeft een organisatiebreed pedagogisch beleidsplan overhandigd waarin de functie van
het peuterwerk, de visie en de pedagogische competenties volgens Riksen-Walraven beschreven
staan. Er is voor Wigwam geen aparte versie, waarin locatie specifieke zaken beschreven zijn.
Dit voldoet niet op alle punten, zoals voor de werkwijze van de stamgroep of de taken van
stagiaires of vrijwilligers.
Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleidsplan
Op locatie was geen actueel pedagogisch beleidsplan aanwezig. De versie die aanwezig was is van
dec 2017-jan 2018 en voldoet nog niet aan de eisen. Er is inmiddels een aangepaste versie van
maart 2018.
De beroepskracht geeft aan dat het pedagogisch beleidsplan nog niet besproken is op deze locatie.
Inhoud pedagogisch beleidsplan
In het actuele pedagogisch beleidsplan van maart 2018 staan niet alle onderzochte items
beschreven zoals vereist in de wet.
De items die ontbreken zijn:

bij de beschrijving van de doorlopende ontwikkellijn en overdracht naar school ontbreekt de
buitenschoolse opvang

concrete beschrijving werkwijze stamgroep Wigwam (plus duidelijkheid wat van toepassing is)

beschrijving van de taken van stagiaires, beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers en de
manier waarop zij hierbij worden begeleid.
Conclusie
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor
dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de
buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en
ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde dagopvang
5 van 23
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 20-04-2018
Wigwam te Heerewaarden

Inleiding
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
van GGD GHOR Nederland (januari 2015).
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid
van het kindercentrum (zie voorgaande paragraaf) en het waarborgen van de pedagogische
aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). Voor de beschrijving van
de deze aspecten zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk.
Er is geobserveerd op een vrijdagochtend. De kinderen waren bezig met vrij spel of het afmaken
van een cadeau voor moederdag. De beroepskracht liet de kinderen (met hulp) zelf punaises
vasttimmeren. Ze vertelde dat ze de week ervoor geoefend hadden met hamertje tik. Eén van de
beroepskrachten was afwisselend met een kind een puzzel aan het maken (kleur, vorm,
benoemen). Daarna was er een gezamenlijk fruitmoment aan tafel. Het meegenomen fruit was
door de vrijwilliger klein gesneden en verdeeld op bordjes. Aan tafel werd door de beroepskrachten
met de kinderen gepraat over welke soorten fruit er waren, kleuren, vorm, geur. De kinderen
mochten helpen snijden met een bot mesje.
Waarborgen pedagogische basisdoelen

De beroepskrachten communiceren op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen.

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Er is een doelgericht aanbod van spel en activiteiten.

Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken.

De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en
consequente wijze.
Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische basisdoelen
gewaarborgd worden.
Voorschoolse educatie
Houder heeft niet voldaan aan de volgende eisen op het gebied van voorschoolse educatie:

Alle beroepskrachten die worden ingezet hebben scholing gevolgd voor voorschoolse educatie
(vervangend beroepskracht niet).

De houder stelt jaarlijks voor elke locatie met voorschoolse educatie een opleidingsplan vast
voor het onderhouden van kennis en vaardigheden van de beroepskrachten ten aanzien van
voorschoolse educatie.
Conclusie
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is
gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse
educatie. Deze scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de
volgende kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e):
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie;
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie
en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt
jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e)
van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op
concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en
stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en per mail, 24-4- t/m 22-5 2018)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (in de groepsruimte)

Pedagogisch beleidsplan (dec 2017-jan 2018; aangepaste versie maart 2018 (toegestuurd 155-2018))
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Inschrijving in personenregister kinderopvang
Niet alle onderzochte personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

De vaste beroepskracht en de vervangster zijn in het bezit van een verklaring omtrent het
gedrag en ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

De locatieverantwoordelijke geeft schriftelijk aan dat zij zich niet kon registeren in maart en
een nieuwe VOG heeft aangevraagd, maar tot op heden niets heeft vernomen.

De vrijwilliger had een VOG van 25-4-2014. Zij had zich op 1-3-2018 met een VOG niet ouder
dan twee maanden moeten inschrijven in het personenregister. Er is een hersteltermijn
geboden om (in de daaropvolgende twee weken van de meivakantie) een nieuwe VOG aan te
vragen en zich daarmee direct in te schrijven. De VOG is echter pas ná de meivakantie
aangevraagd. Volgens houder lukt het ook niet om met de nieuwe VOG deze persoon in het
personenregister in te schrijven.
De vrijwilliger is ingezet op de groep terwijl deze persoon niet ingeschreven en gekoppeld was in
het personenregister.
Conclusie
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van
een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens
opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de
Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister
kinderopvang niet ouder dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit
landelijk register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018)
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens
in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli
2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen
inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de cao
kinderopvang.
Aantal beroepskrachten
Beroepskracht-kindratio
Op de dag van de inspectie is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stamgroep) getoetst.
Er waren 9 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten. Daarnaast een vrijwilliger die altijd aanwezig
is op deze locatie.
Op de planningslijst is te zien dat op elk dagdeel 8 tot 16 kinderen aanwezig zijn. Er zijn volgens de
beroepskracht altijd twee beroepskrachten aanwezig.
De getoetste beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen.
Drie uurs regeling / Afwijkende inzet beroepskrachten
Tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio is niet van toepassing omdat de openingstijden
korter dan 10 uur zijn op dit kindercentrum.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in stamgroepen
Tijdens de inspectie en in de steekproef is waargenomen dat de maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroep voldoet aan de eisen.
Vaste beroepskrachten
Er zijn ten hoogste drie vaste beroepskrachten, waarvan per dag ten minste één beroepskracht
werkzaam is in de stamgroep.
Toewijzing van een mentor
Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat aan alle kinderen een mentor toegewezen is.
De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is voor de ouders
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en per mail, 24-4- t/m 22-5 2018)

Observaties (in de groepsruimte)

Diploma beroepskracht (vaste beroepskrachten (map))

Verklaringen omtrent het gedrag (inschrijving en koppeling Personenregister (steekproef 4
personen))

Plaatsingslijsten (kinderen)

Personeelsrooster (vaste rooster)
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op locatie was het nieuwe veiligheids- en gezondheidsbeleid niet aanwezig. De beroepskracht gaf
aan dat dit nog met de beroepskrachten besproken moet worden.
Overleg en overreding
Houder heeft binnen een gegeven hersteltermijn het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid van
KDV Wigwam per mail toegestuurd.
Het V&G beleid is nog niet volledig en duidelijk met betrekking tot het volgende:
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
De houder heeft de letterlijke tekst van Veiligheid.nl overgenomen, maar dat is een voorbeeld
beschrijving en dus niet sec volledig. Het gaat niet alleen om berichten over activiteiten maar het
actuele beleidsplan moet inzichtelijk zijn voor alle partijen, de tekst is hierover onduidelijk. Dit is
ook in eerdere rapporten vermeld.
Aanwezigheid EHBO-er aan kinderen
De aanwezige beroepskracht beschikt over een certificaat kinder-EHBO dat voldoet aan de eisen
(officieel certificaat van het Rode Kruis met geldigheidsdatum tot 6 november 2019).
Conclusie
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt
er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop
de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de
evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Inhoud Meldcode
Op locatie is in de protocollenmap de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te vinden.
Onduidelijk over de versie is dat deze gedateerd is 8-3-2011. In de sociale kaart zijn echter wel de
actuele adresgegevens van Veilig Thuis en de Vertrouwensinspecteur kinderopvang opgenomen.
Ook is er een toegevoegd protocol "Hoe te handelen in geval van ongewenste omgangsvormen c.q.
seksuele intimidatie door een medewerker."
Het is wenselijk dat deze documenten in goede samenhang met elkaar gebracht worden, anders is
de informatie niet compleet en actueel.
De inhoud van de documenten voldoet aan de eisen.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en per mail, 24-4- t/m 22-5 2018)

Interview (beroepskrachten)

Meldcode kindermishandeling (plus Sociale kaart en aanvullend protocol mbt medewerkers)

Veiligheids- en gezondheidsbeleid Wigwam (ongedateerde versie) toegestuurd per mail 15-52018

Diverse protocollen m.b.t. veiligheid en gezondheid (in protocollenmap)

Observaties (gebruiksruimten binnen, buitenspeelruimte)

Certificaat kinder-EHBO 1 beroepskracht (Rode Kruis, tot 6-11-2019)
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Inrichting groepsruimte
De groepsruimte is passend ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Voor de veiligheid van de ruimten waar kinderen verblijven zijn bij het onderzoek voor registratie
verbeterpunten vastgesteld voor de wc ruimte:

Bij de volwassenen wc ontbrak een wastafel. Deze is geplaatst.

Voor de kinderen is één kleine wastafel geplaatst. Er zal na de meivakantie een brede lage
wasbak gemonteerd worden.

De standaard verschoontafel past niet in de wc ruimte. De tafel was in de groepsruimte
geplaatst maar stond daar in de weg aldus de beroepskracht. Er wordt nu een op maat
gemaakte verschoonunit aan de rechterzijde (bij binnenkomst) in de wc ruimte geplaatst.

De maatvoering en het ontwerp van de wc ruimte is niet goed, is onhandig voor gebruik door
meerdere kinderen en/of begeleidend beroepskracht tegelijk. Tijdens de inspectie was te zien
dat dit meer opletten en bewust handelen vergt van de beroepskrachten en kinderen. De
verschoonunit komt daar ook nog bij. Het is roeien met de riemen die er zijn.
Verder is gezien in de ruimte:

Er is één grote nieuwe bergkast geplaatst aan de lange muur; er worden nog passende
opbergbakken in geplaatst. Dit oogt rustig en biedt veel bergruimte. De kinderen kunnen er
goed bij.

Er zijn nieuwe stoeltjes en tafeltjes geplaatst. Deze zijn bestemd voor kleuters en vaak net te
hoog voor de peuters. Voordeel volgens de beroepskracht is dat de kinderen meer gaan staan
aan de tafels.

Er hangt een groot digibord in de ruimte, in bruikleen van school. De beroepskracht geeft aan
dat zij dit goed kunnen gebruiken. Het oogt wel erg schools.

Het bureau van de beroepskrachten wordt nog verplaatst naar een hoekje.
De buitenruimte is ingericht en er zijn plannen om 'verticaal te tuinieren' langs de schuur waar
vanuit de groepsruimte tegenaan gekeken wordt.
Conclusie
De binnen-en buitenruimten zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Voor de wc ruimte geldt
dat minimaal voldaan is aan de eisen, vanwege beperkingen in het ontwerp is daar niet meer aan
te doen.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (gebruiksruimten binnen, buitenspeelruimte)
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Ouderrecht

Oudercommissie
De eisen voor het instellen van de oudercommissie zijn niet beoordeeld omdat hiervoor een termijn
van zes maanden na registratie gesteld is.
Er is een ouder die deelneemt aan de centrale ouderraad van de Stichting.
Daarnaast geldt dat aan alle ouders gelegenheid geboden moet worden voor inspraak over
beleidszaken. En dat houder de ouders te allen tijde de gelegenheid moet bieden om deel te nemen
aan een oudercommissie en zich moet inspannen om een oudercommissie in te stellen.
Dat is reeds aangegeven in jaaronderzoeken bij andere vestigingen van de Stichting
Peuterspeelzalen Maasdriel.
Klachten en geschillen
Passende informatie aan ouders over de klachtenregeling
In het pedagogisch beleidsplan (te vinden op de website van peuterspeelzalen Maasdriel) staat in
paragraaf 6.2 over de klachtenregeling:
"De Stichting is ook aangesloten bij een externe geschillencommissie mocht er intern geen
bevredigend antwoord op de vraag of klacht van de ouders te vinden zijn. In het beleidsplan
gezondheid en veiligheid staat de hele gang van zaken rondom klachten beschreven."
In hoofdstuk 10 van het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat informatie over de in- en externe
klachtenregeling, die niet goed is uitgewerkt voor de Stichting peuterspeelzalen Maasdriel.
Zo staat er bijvoorbeeld: "Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling?"
Er is geen schriftelijke klachtenregeling van de kinderopvangorganisatie zelf waar naar verwezen
wordt in bovengenoemde beleidsdocumenten.
Op locatie (in de protocollenmap) en op de website (bij de algemene informatie over SPM) is de
klachtenregeling (procedure klachtenbehandeling) te vinden.
Omdat de informatie in de verschillende bronnen van elkaar verschilt, is het onduidelijk voor
lezers wat onder de klachtenregeling zelf verstaan wordt.
Inhoud klachtenregeling
De klachtenregeling zoals opgenomen in de protocollenmap en op de website voldoet inhoudelijk
niet aan de eisen.
De regeling dient informatie te bevatten dat:

de klachten verschillende zaken kunnen betreffen (alleen het functioneren van de
beroepskrachten wordt benoemd)

een klacht te allen tijde schriftelijk ingediend kan worden (niet verplicht eerst mondeling)

de houder de klacht zorgvuldig onderzoekt

de ouder op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van de behandeling

de klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes weken na indiening afgehandeld wordt

de ouder een schriftelijk oordeel krijgt dat met redenen omkleed is

een termijn gesteld wordt waarbinnen eventuele maatregelen genomen zullen zijn.
Conclusie

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

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)

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze
klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en per mail, 24-4- t/m 22-5 2018)

Interview (beroepskrachten)

Website

Pedagogisch beleidsplan (dec 2017-jan 2018; aangepaste versie maart 2018 (toegestuurd 155-2018))
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Voorschoolse educatie
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; 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; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; 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; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018,
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e):
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie;
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de
evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; 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; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen,
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over
het al dan niet doen van een melding;
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende
stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis);
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)

20 van 23
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 20-04-2018
Wigwam te Heerewaarden

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Klachten en geschillen
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang)

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)

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Wigwam
http://www.peuterspeelzalen-maasdriel.nl
000040156075
16
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel
Maire de Gierstraat 2
5331XH Kerkdriel
40156075
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
A. de Haan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maasdriel
: Postbus 10000
: 5330GA Kerkdriel

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

20-04-2018
31-05-2018
07-06-2018
07-06-2018
13-06-2018
13-06-2018

: 27-06-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Dank voor het rapport over peuterspeelzaal De Wigwam te Heerewaarden.
Het adres is Bukestraat 3. Helaas heeft de gemeente dit adres nog niet gewijzigd in het LRK.
Er komen geen stagiaires op de peuterspeelzaal. De vrijwilliger heeft een overeenkomst waarin de
afspraken staan.
Overdracht van de psz is er niet naar de BSO, wel naar school.
De werkwijze van de stamgroep zal nog omschreven worden.
Na telefonisch contact met het ministerie van justitie blijkt dat de VOG van de leidinggevende,
ondertekende, per post deze week zal worden verstuurd.
De vrijwilliger is inmiddels ingeschreven met een nieuwe VOG in het persoonsregister en ook
gekoppeld aan de stichting.
Het VenG beleid zal worden herschreven.
Documenten omtrent kindermishandeling zullen worden gekoppeld aan elkaar en o elkaar worden
afgestemd.
De sanitaire voorziening is inmiddels voorzien van een goede verschoontafel. Jammer dat er geen
advies gegeven kon worden over de hoogte van de rand.
De inspraak van de ouders wordt aan gewerkt en de vertegenwoordiging is er in elk geval in de
algemene ouderraad.
Ook de klachtenregeling zal vanuit diverse bronnen op elkaar worden afgestemd.
Er op vertrouwend dat u voldoende bent geinformeerd,
Teken ik met vriendelijke groet,
Titia de Gruijter
Pedagogisch beleidsmedewerker
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