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KDV De Ruimte te Soest 

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. 

 
Beschouwing 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken  
Kinderdagverblijf De Ruimte is onderdeel van 'Stichting De Ruimte Soest'. Het kinderdagverblijf is 
gevestigd in hetzelfde pand als waar Democratische school- en BSO 'De Ruimte' zijn gevestigd. Het 
kinderdagverblijf heeft de beschikking over een eigen groepsruimte, namelijk de serre. 
  
Kinderdagverblijf De Ruimte biedt gedurende één dagdeel dagopvang aan kinderen van twee tot 
vier jaar. Kinderdagverblijf De Ruimte is momenteel geopend op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
De visie van het kinderdagverblijf uit zich onder andere door kind volgend te zijn. Er wordt 
gekeken naar wat de kinderen beweegt en bezighoudt, waar vervolgens door de beroepskrachten 
op ingespeeld wordt. 
  
In de vorige rapportage (onderzoek voor registratie 14-03-2016) staat het volgende beschreven: 
"De buitenspeelruimte biedt nog geen afgrenzing, maar de houder heeft aangegeven dat er voor de 
startdatum omheining rondom de buitenspeelruimte geplaatst is."  
Tijdens het onderzoek na registratie, waarbij het kinderdagverblijf al een aantal weken kinderen 
opvangt, blijkt dat de buitenspeelruimte nog niet omheind. 
  
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd 
met maximaal 16 kindplaatsen per dag en is geopend sinds april 2016. De locatie bestaat uit één 
stamgroep. 
  
Inspectiegeschiedenis 
  
 14-03-2016: Onderzoek voor registratie. Advies opnemen in het landelijk register 

kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek na registratie zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen 
onderzocht: 
  
 ‘Pedagogisch klimaat’; 
 ‘Personeel en groepen’; 
 ‘Veiligheid en gezondheid’; 
 ‘Accommodatie en inrichting’; 
 ‘Ouderrecht’ 
  
Conclusie 
De houder voldoet niet aan alle eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit onderzoek na 
registratie zijn onderzocht. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  
Binnen de volgende domeinen zijn tekortkomingen geconstateerd: 
 Domein 3, Item 3.2 'Meldcode kindermishandeling'. Voorwaarde 2 en 3 
 Domein 4, Item 4.2 'Buitenspeelruimte'. Voorwaarde 2 en 3 
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KDV De Ruimte te Soest 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het onderdeel pedagogisch klimaat wordt het pedagogisch beleid en de uitvoering in de 
praktijk beoordeeld. Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk 
komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. 
  
Het pedagogische beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang, dat wil zeggen dat 
kindercentra moeten zorgen voor de volgende pedagogische basisdoelen: 
  
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 
 sociale competentie 
 waarden en normen 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk'. 
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal criteria waar de 
toezichthouder op let bij de observatie. 
Onder het kopje ‘pedagogische praktijk’ zijn een aantal observatiecriteria in de tekst cursief gezet. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Tijdens de inspectie voldoet de inhoud van 
het pedagogisch beleidsplan niet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
Overleg en overreding 
In het kader van ‘overleg en overreding’ is de houder van 07-06-2016 tot 14-06-2016 in de 
gelegenheid gesteld om onderstaande punten te wijzigen in het pedagogisch beleidsplan: 
  
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is. 

 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. 

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
het vierogenprincipe is vormgegeven. 

 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. 

 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. 

  
  
‘Overleg en overreding’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid 
gesteld de overtreding snel op te heffen.  
  
De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de gewijzigde document voor 14-06-2016 aan de 
GGD toegestuurd. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 
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KDV De Ruimte te Soest 

 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er twee kinderen en één beroepskracht aanwezig. 
  
De observatie vindt in de ochtend plaats gedurende de volgende momenten: 
 Eet- en drinkmoment 
 Vrij spel (binnen en buiten) 
 Toiletbezoek 
  
Emotionele veiligheid 
"Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. De kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 
nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 
situatie." 
  
Observatie 
Tijdens het buiten spelen heerst er een rustige sfeer. De kinderen gaan met de beroepskracht naar 
buiten. De kinderen gaan allen hun eigen gang en zoeken allen iets om mee te spelen. Kinderen 
lijken zich op hun gemak te voelen. Er wordt plezier gemaakt, kinderen gaan op ontdekking uit en 
ogen tevreden. 
  
Conclusie 
Kinderen uiten emoties die passend zijn bij de situatie. De beroepskrachten dragen bij aan de 
aangename sfeer in de groep. 
  
  
Persoonlijke competentie 
"De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen." 
  
Observatie 
Tijdens het buitenspelen loopt een kind met haar hand tussen haar benen. De beroepskracht ziet 
het en vraagt of het kind moet plassen. Het kind kijkt naar de beroepskracht, maar zegt niets. 
De beroepskracht vraagt nogmaals op een vriendelijke toon: "Moet je plassen? Ga maar plassen of 
wil je dat ik mee ga?" 
De beroepskracht loopt met het kind mee naar het toilet. "Laat maar eens horen, meissie!" Ja, 
goed zo!" zegt de beroepskracht. De beroepskracht helpt het kind om van het toilet af te komen 
"Hoepla, ga je zelf doortrekken?" vraagt de beroepskracht. Na het toiletbezoek wordt het kind 
eraan herinnert om haar handen te wassen. 
  
Conclusie 
De beroepskracht interpreteert non-verbale signalen correct. Op de signalen van het kind wordt 
actief gereageerd.   
  
Conclusie 
Uit de observaties is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen 
uit de Wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw de Groot) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
  Observaties (2 juni tussen 10:00 - 11:30 uur) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 2.0) 
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KDV De Ruimte te Soest 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn zowel de pedagogisch medewerkers als het kantoorpersoneel 
steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring 
omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie is de verklaring omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskracht   
gecontroleerd. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. 
  
Conclusie 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie is het diploma van de aanwezige beroepskracht gecontroleerd. Het aanwezige 
personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. 
  
Conclusie 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De locatie biedt opvang voor maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. 
  
De opvang vindt plaats in één stamgroep. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opvang in groepen zoals 
beschreven in de Wet Kinderopvang. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
  
Op het moment van inspectie zijn er twee kinderen en één beroepskracht aanwezig. 
  
  
Gedurende de opvang staan er te allen tijde het minimum aantal benodigde beroepskrachten op de 
groep, waardoor de voorwaarden met betrekking tot het afwijken van de beroepskracht-kindratio 
niet beoordeeld zijn. 
  
  
Conclusie  
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 
ingezet. 
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KDV De Ruimte te Soest 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op het kindercentrum wordt Nederlands gesproken. 
  
Conclusie 
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw de Groot) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
  Observaties (2 juni tussen 10:00 - 11:30 uur) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten (week 21 en 22) 
  Personeelsrooster 
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KDV De Ruimte te Soest 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op. Tijdens de inspectie 
voldoet de inhoud van de risico-inventarisatie niet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
Overleg en overreding 
In het kader van ‘overleg en overreding’ is de houder van 07-06-2016 tot 14-06-2016 in de 
gelegenheid gesteld om onderstaande punten te wijzigen in de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid: 
  
 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. 

 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. 

   
‘Overleg en overreding’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid 
gesteld de overtreding snel op te heffen.  
  
De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de gewijzigde document voor 14-06-2016 aan de 
GGD toegestuurd. 
  
De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, 
zijn besproken met de beroepskracht. Uit een interview blijkt de beroepskracht voldoende kennis te 
hebben van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
  
De locatie beschikt niet over een verschoonruimte. Zowel de beroepskracht als de 
locatieverantwoordelijke geven aan dat de kinderen op de grond in het gangpad verschoond 
worden. Wanneer er onvoldoende maatregelen worden getroffen, is verschonen op de 
grond onhygiënisch waarbij de kans op overdragen van bacteriën groot is. 
In het plan van aanpak geeft de houder aan de volgende maatregel hierop te hebben genomen: 
'De verschoonplek wordt na ieder kind gereinigd of er wordt steeds een nieuwe onderlegger 
gebruikt'. Op het moment van inspectie is er geen kind verschoond waardoor niet beoordeeld kan 
worden of de maatregelen in acht worden genomen. Tijdens een volgende toezichtbezoek zal 
worden beoordeeld of er wordt gehandeld naar de maatregelen die in de risico-inventarisatie zijn 
opgesteld. 
De houder heeft aangegeven dat de groepsruimte op korte termijn van een vaste commode wordt 
voorzien. 
  
  
Overleg en overreding 
Situatie in de praktijk, tekortkoming veiligheid 
Tijdens de inspectie treft de toezichthouder een onbeveiligd stopcontact aan. 
  
Overleg en Overreding 
De toezichthouder heeft de beroepskracht in het kader van overleg en overreding in de 
gelegenheid gesteld een passende maatregel te treffen. 
De houder heeft hier direct gebruik van gemaakt en het stopcontact voorzien van een 
stopcontactbeveiliger. 
  
‘Overleg en overreding’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid 
gesteld de overtreding snel op te heffen.  
  
  
Conclusie  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 
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KDV De Ruimte te Soest 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. De locatie maakt gebruik van een meldcode welke is afgeleid van de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
  
Uit het interview met de beroepskracht komt naar voren dat de houder de kennis en het gebruik 
van de meldcode en de wettelijke meldplicht onvoldoende bevordert. 
  
Conclusie 
De houder voldoet niet aan alle onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van het 
item 'Meldcode kindermishandeling'. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 zorgt ervoor dat alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding hun 
werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl ze gezien of gehoord kunnen worden door 
een andere volwassene. 
  
Conclusie  
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van het 
vierogenprincipe. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw de Groot) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
  Observaties (2 juni tussen 10:00 - 11:30 uur) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 
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KDV De Ruimte te Soest 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein is gekeken naar de inrichting en het aanwezige spel en ontwikkelingsmateriaal 
van zowel de binnen- als de buitenruimte. 
  
 
Binnenruimte 
 
Kinderdagverblijf 'De ruimte' beschikt over één groepsruimte. De groepsruimte is ingericht met 
verschillende speelhoeken en activiteitenplekken voor de kinderen in de verschillende leeftijden. 
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een ruimte waar onder andere de keuken en de 
toiletten gevestigd zijn. In deze ruimte wordt door kinderen alleen gebruikt als doorgangsruimte en 
niet als speelruimte. 
  
Het kinderdagverblijf vangt kinderen op vanaf twee jaar oud, waardoor de voorwaarden met 
betrekking tot een slaapruimte niet beoordeeld zijn. 
  
Conclusie 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Kinderdagverblijf de Ruimte maakt gebruik van een buitenspeelruimte die ook door Democratische 
school en BSO De Ruimte wordt gebruikt. De school draagt de visie uit dat risico's niet uit de 
weg gegaan moeten worden zodat kinderen hiermee om leren gaan. 
  
Het kinderdagverblijf beschikt niet over een eigen omheinde buitenspeelplaats voor de kinderen 
van het kinderdagverblijf. De gedeelde buitenspeelruimte die ook door oudere kinderen wordt 
gebruikt is onveilig en niet passend ingericht voor kinderen van twee tot vier jaar.  
De buitenspeelruimte beschikt onder andere over een zelfgemaakte wip met losse bakstenen, een 
hoge glijbaan op een speelhuis, een verouderde houten bank en een bak met bladeren van 
zelfgemaakte pallets. 
Tevens maken de kinderen van het kinderdagverblijf gebruik van de trampoline. Deze trampoline is 
ingegraven, maar kinderen kunnen door een open ruimte onder de trampoline raken. Daarnaast is 
de trampolinerand kapot waardoor kinderen in aanraking kunnen komen met de onderliggende 
veren van de trampoline.  
  
Conclusie 
De binnenruimte voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. De 
buitenspeelruimte is onveilig en niet passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (2 juni tussen 10:00 - 11:30 uur) 
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KDV De Ruimte te Soest 

 

Ouderrecht 

 
Binnen dit domein wordt getoetst op welke manier ouders worden geïnformeerd over het beleid 
van het kindercentrum. 
Tevens wordt beoordeeld hoe de klachtenprocedure van het kindercentrum vorm is gegeven en of 
ouders hier op de juiste wijze over zijn geïnformeerd. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 
onder andere de website en nieuwsbrieven. Deze informatie is actueel. 
  
Op de website van het kindercentrum ontbreekt het meest recente inspectierapport. 
  
Overleg en overreding 
In het kader van ‘overleg en overreding’ is de houder van 07-06-2016 tot 14-06-2016 in de 
gelegenheid gesteld om het meest recente inspectierapport aan de website toe te voegen. 
  
 '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.' 

  
‘Overleg en overreding’ is een eerste stap in de handhaving. De houder wordt in de gelegenheid 
gesteld de overtreding snel op te heffen.  
  
De houder heeft hier gebruik van gemaakt en het meest recente inspectierapport voor 14 juni op 
de website geplaatst. 
  
  
De houder brengt de interne klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen door middel van een nieuwsbrief en de website onder de 
aandacht van ouders. 
  
Conclusie 
De informatie voor ouders voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De wettelijke vereisten ten aanzien van de behandeling van klachten zijn per 1 januari 2016 
gewijzigd. Hieronder is beschreven of de houder voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze 
vanaf januari 2016 van kracht zijn. 
  
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de 
beschreven eisen. De klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd. De locatie is aangesloten bij de 
geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten en geschillen 2016’ uit de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geldig vanaf januari 2016. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw de Groot) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskracht) 
  Website 
  Nieuwsbrieven 
  Klachtenregeling (beschreven in pedagogisch beleid) 
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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) 

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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

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

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid 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 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) 
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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) 

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) 

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) 
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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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KDV De Ruimte te Soest 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV De Ruimte 
Website : http://wwww.deruimtesoest.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting De Ruimte Soest 
Adres houder : Insingerstraat 39 
Postcode en plaats : 3766MA SOEST 
Website : www.deruimtesoest.nl 
KvK nummer : 32094263 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Ruijter 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Soest 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 3760CA SOEST 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 06-07-2016 
Zienswijze houder : 15-07-2016 
Vaststelling inspectierapport : 18-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 18-07-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De feitelijke inhoud van het rapport is geheel in overeenstemming met ons inzicht. Ten aanzien 
van de twee tekortkomingen die zijn geconstateerd, willen wij het volgende vermelden. 
  
Domein 3, item 3.2 'Meldcode kindermishandeling'. Voorwaarde 2 en 3. 
Doordat de meldcode op diverse punten zeer recentelijk was aangepast was de beroepskracht niet 
voldoende op de hoogte van de nieuwe meldcode. Dit is ondertussen hersteld en alle betrokken 
beroepskrachten zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwste meldcode en daarin met 
name ten aanzien van de belangrijkste aanpassingen. 
  
Domein 4, item 4.2 'Buitenspeelruimte'. Voorwaarde 2 en 3. 
Wij zien de peutergroep als integraal onderdeel van de school, maar vinden ook dat er voor de 
peutergroep een eigen omheinde buitenspeelplaats moet zijn. Tijdens de eerste weken na de 
opening is de veiligheid gewaarborgd doordat er maar een paar peuters aanwezig waren en 
daardoor continue toezicht hadden van onze beroepskrachten. De omheining voor de 
buitenspeelplaats is inmiddels geplaatst en de inrichting van de buitenruimte zal in de 
zomervakantie, als de peutergroep gesloten is, verder worden geoptimaliseerd. 
  
Onze zienswijze is derhalve dat de Peutergroep van Stichting De Ruimte nu geheel voldoet aan 
alle eisen uit de wet kinderopvang die tijdens dit onderzoek na registratie zijn onderzocht. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Dorianne de Groot 
Stichting De Ruimte Soest 

 
 
 

 


