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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen drie maanden na registratie van het kindercentrum. 
Het betreft een volledig onderzoek, op alle voorwaarden en alle domeinen. 

  

 
Beschouwing 

De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. 
  

Korte beschrijving van het kindercentrum 
Peuteropvang De Kinderkamer is onderdeel van kinderopvangorganisatie De Kinderkamer. De 

peuteropvang is gevestigd in een lokaal van de brede school Vuren samen met CBS Het Kompas 

aan de Esdoornlaan 4 in Vuren. 
Het lokaal is multifunctioneel ingericht voor kinderen van 2-13 jaar oud. Het lokaal wordt gebruikt 

's morgens door de peuteropvang en 's middags voor de kinderen van de buitenschoolse opvang. 
De peutergroep is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag voor maximaal 16 kinderen in de 

leeftijd van 2-4 jaar oud. 
  

  

Inspectiegeschiedenis 
Januari 2017 onderzoek voor registratie. 

  
  

Bevindingen op hoofdlijnen  

Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 
  

  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 

  
 

Pedagogisch beleid 

 
Tijdens het onderzoek voor registratie is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld, deze is toen in 

orde bevonden. 
In het pedagogisch beleidsplan worden alle onderwerpen beschreven zoals vereist volgens de Wet. 

 
 

Pedagogische praktijk 

 
Inleiding 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (0 

tot 4 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015). 

  
  

Er is geobserveerd op de peutergroep. 
  

  
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid 

van het kindercentrum en het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet. 

De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument 
(schuin gedrukt) en enkele voorbeelden uit de waargenomen praktijk. 

  
  

Zorg dragen voor uitvoering pedagogisch beleidsplan  

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan. 
  

  
Waarborgen emotionele veiligheid 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen  
Aansluiten  

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 

(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

  
Observatie: 

De beroepskracht loopt naar een kind toe en gaat naast het kind op kindhoogte zitten. De 

beroepskracht zegt; "ik zie dat je hebt gekozen voor de ontdektafel (op pictobord) , je speelt nu 
met het gereedschap. Zullen we samen wat anders uitkiezen waar je mee kan spelen". 

  
  

Observatie 
  

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen  
Autonomie  

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

  

  
Observatie: 

En kind met een snottebel loopt naar de beroepskracht toe en zegt; "snot". 
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De beroepskracht zegt; "doe je het zelf schoonmaken of moet ik je helpen". "Jij doen"zegt het 
kind. De beroepskracht zeg; "dan vraag je, a, wil jij het doen?" 

  
  

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge relatie 

Samen spelen samen leren  

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 

De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 
  

Observatie: 

Tijdens de ochtend mogen kinderen zelf kiezen waar ze mee willen spelen, ze kunnen kiezen uit; 
- de ontdektafel 

- het huisje 
- begrippentaal 

- vormenstoof 
- grote blokken 

- magneetletters 

- puzzels 
- gereedschap (werkbank)  

De kinderen spelen in kleine groepjes samen, de beroepskrachten sluiten aan waar nodig. 
Als een kind zich lijkt te vervelen grijpt de beroepskracht in om samen met het kind uit te kiezen 

waar het kind dan mee wil spelen. 

  
  

  
Overdracht van normen en waarden 

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
Rituelen en voorspelbaarheid  

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.  
  

Observatie: 
De beroepskracht zet het opruimliedje op. Een kindje zegt; "we gaan opruimen" hierna begint hij 

met opruimen. 

  
  

Observatie: 
Een kind wil wat afpakken van een ander kind. De beroepskracht ziet dit en grijpt in, ze zegt: "ik 

zie dat je dat wil afpakken, mag dat?  "Nee"zegt het kind. "Hoe los je dat dan op"vraagt de 
beroepskracht?. "Vragen"zegt het kind. 

  

  
Conclusie pedagogische praktijk 

In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Tijdens het onderzoek voor registratie is de verklaring omtrent gedrag van houder   beoordeeld. 

  

De verklaring omtrent gedragen van de twee aanwezige beroepskrachten zijn tijdens een eerdere 
inspectie al gecontroleerd, deze zijn toen in orde bevonden. 

  
 

 
Passende beroepskwalificatie 

 

Van de twee aanwezige beroepskrachten zijn de diploma's tijdens een eerdere inspectie 
gecontroleerd, deze zijn toen in orde bevonden. 

 
 

Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in één stamgroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar 

oud. 
  

  
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten, waarvan er minimaal één werkzaam is op 

de groep van het kind.   

 
 

Beroepskracht-kindratio 
 

Op de inspectiedag zijn er 15 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar oud met twee beroepskrachten, 

dit voldoet.  
  

  
De beroepskracht-kindratio in de steekproef voldoet aan de eisen. 

  
 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

De voertaal op het kindercentrum is Nederlands. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 

  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Inventarisatie en plan van aanpak 

Houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voor alle gebruikte binnen- en 

buitenruimten en alle soorten risico's (thema's). 
In de veiligheidsplannen veiligheid en gezondheid worden de genomen veiligheids- en 

gezondheidsmaatregelen beschreven in samenhang met de geïnventariseerde risico's. 
  

  
Ongevallenregistratie 

Er is een ongevallenregistratie aanwezig. 

  
  

Veiligheid en gezondheid in de praktijk  
Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. 

Er zijn huisregels, werkafspraken en maatregelen voor de veiligheid en gezondheid waargenomen 

in de praktijk. 
  

 
 

Meldcode kindermishandeling 
 

Kennis en gebruik van de Meldcode 

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de Meldcode. De Meldcode komt aan bod tijdens een 
jaarlijks teamoverleg. 

  
De Meldcode is volgens de medewerkers niet toegepast in de praktijk gedurende het afgelopen 

jaar. 

 
 

Vierogenprincipe 
 

In de praktijk bestaat op elk moment de mogelijkheid dat medewerkers gezien of gehoord worden 
door een andere volwassene. 

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. februari 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. februari 2017) 

 Actieplan veiligheid (d.d. februari 2017) 

 Actieplan gezondheid (d.d. februari 2017) 
 Ongevallenregistratie 

 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 

  

 
Binnenruimte 

 
De stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 

  

  
Inrichting binnenspeelruimte 

De binnenruimte is sfeervol en passend ingericht voor de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar oud. 
De groepsruimte is multifunctioneel ingericht voor de peutergroep en de buitenschoolse opvang die 

's middags gebruik maakt van de groepsruimte van de peutergroep. 
 

 

Buitenspeelruimte 
 

De buitenruimte is aangrenzend en toegankelijk voor kinderen. 
  

  

Inrichting buitenspeelruimte 
De buitenspeelruimte is passend ingericht voor de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar oud. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties (binnen-, buitenruimte) 
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Ouderrecht 

 

  

 
Informatie 

 
Informatie over het beleid 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid middels: 

- website 
- pedagogisch beleidsplan 

- informatie boekje 
- rondleiding 

- brieven 
  

 

Inspectierapport 
De houder heeft het inspectierapport geplaatst en daarnaast een kopie op de locatie hangen ter 

inzage. 
  

  

Informatie over de klachtenregeling 
De houder brengt de klachtenregeling onder de aandacht van de ouders. 

  
  

Aansluiting Geschillencommissie  
De houder is aangesloten bij de erkende geschillencommissie. 

 

 
Oudercommissie 

 
Instellen oudercommissie 

Er is een oudercommissie ingesteld. 

  
  

Reglement oudercommissie 
De houder heeft een reglement oudercommissie die voldoet aan de beschreven eisen van de Wet 

Kinderopvang. 
  

  

  
 

 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 

De houder is aangesloten bij de erkende geschillencommissie. 
 

Gebruikte bronnen: 
 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) 

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) 

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)  
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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 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) 

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) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 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) 
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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) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

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

opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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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) 

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)  

Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 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) 
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De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 

te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

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

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

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 : Peuteropvang De Kinderkamer Vuren 
Website : http://www.kinderkamer-vuren.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Lingewaal BV 

Adres houder : Mildijk 109 

Postcode en plaats : 4214DR Vuren 
KvK nummer : 30244409 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  L Brouwer 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lingewaal 
Adres : Postbus 1014 

Postcode en plaats : 4147ZG Asperen 
 

Planning 
Datum inspectie : 03-04-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 24-04-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-05-2017 
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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