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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. 
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van de vestiging nog in overeenstemming is 
met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Bij dit jaarlijkse onderzoek dient de houder aan 
de getoetste kwaliteitseisen te voldoen. Tijdens deze inspectie zijn voorwaarden onderzocht, die op 
dit kindercentrum van toepassing zijn. 
Dit onderzoek is het vervolg van het onderzoek na registratie dat in 2015 heeft plaatsgevonden. 
In dit onderzoek zijn alle items geïnspecteerd en is er extra aandacht geweest aan de praktijk 
toetsing van de RI&E en de pedagogische praktijk 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestonden in dit onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen documenten; 
• Een locatiebezoek; 
Daarnaast heeft de toezichthouder een gesprek gehad met de houder/ tevens beroepskracht van 
deze locatie. 

 
Beschouwing 

Op 7 december 2016 heeft GGD Fryslân in opdracht van de gemeente Achtkarspelen een jaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij de Kinderdagverblijf Vandaag Boelenslaan te Boelenslaan. 
Het betreft hier een vervolg onderzoek na het onderzoek na registratie wat in augustus 2015 is 
uitgevoerd. Het onderzoek na registratie heeft op 27 augustus 2015 plaatsgevonden en gaf een 
positief advies aan de gemeente Achtkarspelen. 
  
Het kinderdagverblijf bevindt zich samen met de buitenschoolse opvang in verschillende ruimtes in 
het dorpshuis van Boelenslaan. 
Het kinderdagverblijf werkt momenteel met één groep waarin maximaal 10 kinderen worden 
opgevangen. Het onderzoek heeft zich gericht op de toetsing van de documenten in de praktijk en 
de implementatie hiervan. 
  
Er is een oudercommissie operationeel op de locatie. 
De voor de inspectie benodigde documenten zijn op de locatie aanwezig of op verzoek van de 
inspecteur opgestuurd. Bij de beoordeling van de documenten zijn geen onrechtmatigheden 
geconstateerd. 
  
  
Uit het onderzoek is gebleken dat het kinderdagverblijf Vandaag Boelenslaan aan alle inspectie-
items voldoet, die in dit onderzoek getoetst zijn. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch 

klimaat’ belicht. Per aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie 

beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.  
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot 

verantwoorde kinderopvang. De inhoud van het pedagogisch beleid wordt aan de pedagogische 

praktijk getoetst.  
  
Vandaag werkt met een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin de voor alle locaties geldende 
pedagogische visie wordt beschreven. Daarnaast heeft iedere locatie een pedagogisch werkplan, 
waarin staat beschreven hoe de algemene visie naar de praktijk van de locatie is vertaald. 
  
In het pedagogisch werkplan (januari 2016) van dit kinderdagverblijf wordt onder andere aandacht 
besteed aan de samenstelling van de groep, de werkwijze, het specifieke karakter van de 
accommodatie, de achterwachtregeling en het gebruik van extra dagdelen. 
  
Conclusie: 
In het algemeen pedagogisch beleid en de doorvertaling ervan in een pedagogisch werkboek per 
locatie worden de vereiste thema's beschreven middels welke de houder verantwoorde 
kinderopvang beoogt te bieden. Houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
De beroepskrachten zijn op de hoogte zijn van (de inhoud) van het pedagogisch beleid. Het is voor 
hen inzichtelijk in de locatiemap en elementen uit het pedagogisch beleid worden geagendeerd op 
werkoverleggen. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

'Veldinstrument observatie kindercentrum'. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 

ontleend. Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen 

praktijk. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen 
(www.rijksoverheid.nl).  
  
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in de 
Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn: 
  
• Het waarborgen van emotionele veiligheid; 
• Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
• Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 
• Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 
  
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 
op deze locatie van Vandaag beoordeeld. 
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Er heeft een observatie van de pedagogische praktijk plaatsgevonden tijdens o.a. vrij spel, binnen 
en buiten, eet- en drinkmoment etc. 
  
Er zijn tijdens de observatie 6 kinderen aanwezig, De kinderen worden begeleid worden door twee 
vaste beroepskrachten. 
  
Conclusie: 
De beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang 
en geven hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleid van deze locatie. 
 
Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder, tevens 
beroepskracht op deze locatie.) 

• Observaties (Er is geobserveerd tijdens diverse activiteiten) 
• Notulen oudercommissie 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan (Januari 2016) 
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Personeel en groepen 

 
Het domein ‘Personeel en groepen’ bestaat uit verschillende te toetsen items met betrekking tot 

o.a. eisen waaraan beroepskrachten moeten voldoen, de eisen waaraan aan de groep(en) waarin 

kinderen worden opgevangen moeten voldoen, alsmede eisen omtrent de inzet van 

beroepskrachten op deze groepen. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Per 1 juli 2013 is de nulmeting continue screening opgenomen in de Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De VOG's voor houder en personen werkzaam bij de onderneming 

moeten vanaf 1 maart 2015 zijn afgegeven na 1 maart 2013.  
  
Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen vooralsnog niet onder de continue screening. 

Voor hen geldt dat de VOG niet ouder mag zijn dan twee jaar. 
  
De verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten van Vandaag zijn getoetst, op basis van 
een steekproef voorvloeiend uit het personeelsrooster. Toezichthouder heeft in de door houder 
aangeboden VOG's van de beroepskrachten en stagiaire geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Conclusie: 
De getoetste verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de 

collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang, aangemerkt als passende beroepskwalificaties. 
  
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten van alle Vandaag Kinderopvang locaties zijn 
getoetst, op basis van een steekproef aan de hand van het personeelsrooster. 
  
Conclusie: 
Uit de toetsing is gebleken dat de beroepskrachten, werkzaam voor Vandaag kinderopvang, 
beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De dagopvang vindt plaats in een vertrouwde eigen ruimte, met dezelfde kinderen en vaste 

beroepskrachten (de stamgroep). 
  
Het kinderdagverblijf werkt met één stamgroep, waarin kinderen opgevangen worden van 0 tot 4 
jaar. De opvangruimten zijn passend ingericht en bevatten voldoende speelmaterialen voor 
kinderen in deze leeftijd categorie. 
  
Er wordt opvang geboden van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur tot 18.00 uur. 
  
Conclusie:  
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria in bovenstaande periode op het gebied van de opvang in groepen. 
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Beroepskracht-kindratio 

 
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een 

gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de 

wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website 

www.rijksoverheid.nl. Hierbij is er de mogelijkheid bij openingstijden van 10 uur of langer om 

maximaal 3 uur af te wijken betreft het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de dag. 
  
Tijdens de inspectie waren er zes kinderen aanwezig onder begeleiding van twee beroepskrachten. 
De achterwacht functie is geregeld en staat omschreven in het pedagogisch werkplan. 
Naast in het dorp wonende beroepskrachten kan er ook een beroep gedaan worden op het kantoor 
personeel van Vandaag. 
  
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten van november van de kinderen en de roosters van 
de beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet aan de eisen vanuit 
de Wet kinderopvang. De houder hanteert de rekentool om per dagdeel het aantal beroepskrachten 
te berekenen. Op dit moment wordt er niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder, tevens 
beroepskracht op deze locatie.) 

• Observaties (Er is geobserveerd tijdens diverse activiteiten) 
• Notulen oudercommissie 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Bij het domein veiligheid en gezondheid wordt getoetst of is voldaan aan de eisen die aan houders 

worden gesteld met betrekking tot het uitvoeren van een risico inventarisatie veiligheid en 

gezondheid . 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is 

gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast 

welke risico's de opvang van kinderen met zich mee brengt. Tijdens de inspectie is de risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes en 

aan de praktijk. 
  
De meest recente risico-inventarisatie, voor veiligheid en gezondheid, is uitgevoerd in februari 
2016. 
De RI&E betreft nog steeds de actuele situatie hetgeen tijdens de toetsing bleek. 
Er is naar aanleiding van de inventarisatie een verslag risico-inventarisatie en een actielijst 
opgesteld waarin de te nemen maatregelen beschreven staan. 
Op deze actielijst staat ook vermeld wie er verantwoordelijk is, wie het herstel regelt en de datum 
dat het herstel is uitgevoerd. De inventarisatie beschrijft alle items die effect kunnen hebben op de 
veiligheid en gezondheid van de aanwezige kinderen en personeel. 
Op het gebied van veiligheid en gezondheid wordt in de praktijk gewerkt conform hetgeen is 
vastgelegd in de risico-inventarisatie en het plan van aanpak. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 
getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 de 'Wet meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling' van kracht.  
  
Vandaag beschikt over de meldcode kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang 
(juli 2013) waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een 
(vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel geweld. Aan de hand van deze meldcode 
heeft de houder een leesbare samenvatting geschreven en een handleiding opgesteld waarin de te 
nemen stappen staan omschreven die zullen leiden tot de activering van de meldcode. 
  
Met bovenstaande omschrijvingen voldoet de houder aan de eisen die er aan de meldcode 
kindermishandeling worden gesteld. 
 
 
Vierogenprincipe 

 
Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht voor de kinderdagverblijven. Dit houdt in dat er 

altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht.  
Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. 
  
Houder draagt er zorg voor dat alle beroepskrachten bij hun werkzaamheden gezien en gehoord 
kunnen worden door een andere volwassene. 
In het kinderdagverblijf zijn er altijd minimaal twee volwassenen op de groep. 
Ook wordt dit vorm gegeven doordat andere medewerkers van het dorpshuis onverwacht binnen 
kunnen komen. 
  
De waarnemingen in de praktijk zijn conform hetgeen houder in het pedagogisch werkboek van de 
locatie over het vierogenprincipe heeft beschreven. 
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Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder, tevens 
beroepskracht op deze locatie.) 

• Observaties (Er is geobserveerd tijdens diverse activiteiten) 
• Notulen oudercommissie 
• Risico-inventarisatie veiligheid (Februari 2016) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (Februari 2016) 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan (Januari 2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie 

en inrichting’ belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum.  
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.  
  
 
Binnenruimte 

 
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over één grote speelruimte en is ingedeeld in 
verschillende speelhoeken. 
Deze ruimte is voldoende voor het gelijktijdig opvangen van maximaal 10 kinderen. 
e.e.a. is conform de registratie. 
  
De groepsruimte is passend ingericht naar leeftijd van de kinderen. Er is voldoende gevarieerd 
speelgoed aanwezig afgestemd op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de binnenruimte over voldoende vierkante meters beschikt en is 
ingericht naar de leeftijd- en ontwikkeling gebonden behoeften van de kinderen. 
  
De houder dient over een afzonderlijke slaapruimte te beschikken voor in ieder geval kinderen tot 

anderhalf jaar, afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
  
Conclusie: 
De slaapkamer voldoet aan de getoetste criteria die voor een slaapkamer gelden. 
De dagopvanggroep kan gebruik maken van een slaapkamer met ruim voldoende slaapplaatsen 
voor het huidige aantal kinderen dat wordt opgevangen. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Er zijn eisen gesteld aan de accommodatie en inrichting van een buitenspeelruimte van een 

kindercentrum, onder andere dat er is ten minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind is. 
  
De buitenspeelruimte is omheind en is aansluitend aan de binnenruimte. 
Het heeft voldoende m2 en voldoet verder ook aan de eisen die aan een buitenspeelruimte gesteld 
worden. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan die items 
van een kinderdagverblijf op het gebied van buitenspeelruimte getoetst dienen te worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plattegrond 
Er zijn metingen verricht. 
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Ouderrecht 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ 

belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum.  
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.  
  
 
Informatie 

 
De houder van een kindercentrum informeert de ouders van de kinderen over het te voeren beleid. 

De informatie aan ouders moet voldoende gedetailleerd zijn om ouders een adequaat beeld van de 

praktijk te geven. De houder informeert ouders en personeel over het meest recente 

inspectierapport door het op een eenvoudig vindbare plek op de eigen website te plaatsen.  
  
De ouders worden geïnformeerd via een informatieboekje, formulieren en een intakegesprek. 
Daarnaast is er informatie en zijn er beleidsstukken op de website terug te vinden. Er is een 
checklist intakegesprek voor nieuwe gezinnen, waarbij ouders informatie krijgen over het aantal 
beroepskrachten, de groepssamenstelling, het pedagogisch beleidsplan en de klachtenregeling. 
Bij het kennismakingsgesprek worden ouders in zijn algemeenheid over de inspectierapporten 
geïnformeerd. Ook wordt er informatie gedeeld tijdens het brengen en halen van de kinderen, het 
10 minuten gesprek en op verzoek van de ouders of de leidster. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan die items 
die op het gebied van informatie getoetst dienen te worden. 
 
 
Oudercommissie 

 
De houder stelt een oudercommissie in en een reglement oudercommissie op, in ieder geval binnen 

zes maanden na aanvraag tot registratie.  
  
Kinderdagverblijf Vandaag Boelenslaan heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Deze 
voldoet aan de gestelde eisen. Het huishoudelijk reglement van de oudercommissie van deze 
locatie voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden en is ondertekent door de voorzitter van de 
oudercommissie en de houder. Ten tijde van de inspectie is er geconstateerd dat er een 
oudercommissie operationeel is waarin 4 personen zitting hebben. 
De oudercommissie geeft aan haar eigen werkwijze te kunnen bepalen. . 
  
Conclusie:  
De houder voldoet aan de getoetste criteria op het gebied van oudercommissie. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 

 
Iedere houder dient een klachtenregeling te hebben voor de ouders (Wet Klachtrecht Cliënten 

Zorgsector) en voor de oudercommissies waarin de mogelijkheid tot klagen staat beschreven.  
  
Vandaag heeft een interne klachtenregeling. Daarnaast was de organisatie aangesloten bij een 
externe klachtencommissie, Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). 
De houder heeft zich ingeschreven bij de Geschillencommissie 
  
Tijdens het intakegesprek wordt de klachtenprocedure met ouders besproken. In het informatie 
boekje van Vandaag en op de website staat de klachtenprocedure beschreven. Daarnaast is op de 
locatie het klachtenreglement beschikbaar. De klachten regeling beschrijft hoe ouders de klacht 
intern kenbaar kunnen maken en geeft tevens aan dat de organisatie is aangesloten een externe 
geschillen commissie. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de getoetste criteria op het gebied van de 
klachtenregeling voor ouders en de oudercommissie. 
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Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder, tevens 
beroepskracht op deze locatie.) 

• Reglement oudercommissie 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
• Nieuwsbrieven 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 

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) 
 

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, 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 de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 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) 
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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 heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(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) 
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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) 

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) 
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De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 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) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 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 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 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 : Vandaag 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Johanna Weijntje Westgeest-Boer 
Website : http://www.kindvandaag.nl  
KvK nummer : 01107732 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Frans Schoutsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Achtkarspelen 
Adres : Postbus 2 
Postcode en plaats : 9285 ZV BUITENPOST 
 

Planning 

Datum inspectie : 07-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 23-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 11-01 2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 24-01-2017 
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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. 

 
 
 

 


