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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 

Dit betreft een regulier onderzoek. Het kinderdagverblif Klein maar dapper is een locatie met 14 
kindplaatsen en biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
  
Het onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden. De oordelen zijn gebaseerd op de 
observatie, documenten die zijn ingezien op de locatie, gesprekken met de aanwezige houder en 
beroepskracht, documenten die op verzoek van de toezichthouder zijn nagestuurd en een 
ingevulde vragenlijst van de oudercommissie. 
  
Uit de observatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch 
handelen. De beroepskrachten zijn op de hoogte van het pedagogisch beleid en de afspraken ten 
aanzien van hygiëne en veiligheid. 
  
  
De inspectiebevindingen worden nader toegelicht per inspectie-item. 
  

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
• Gegevens register zijn niet conform de praktijk omdat bij Kerngegevens Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet staat aangegeven dat dit kinderdagverblijf de 
voorschoolse educatie heeft. De toezichthouder heeft dit item in opdracht van de gemeente 
uitgevoerd omdat op dit kindercentrum de voorschoolse educatie wordt gegeven.  

• Er wordt aan de volgende voorwaarden niet voldaan: 
  
Item 1.3 Voorschoolse educatie: 
• Voorwaarde 4: De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een 

getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling 
vastgelegde diploma’s. 

  
• Voorwaarde 5: 5a Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, 

vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF 
• 5b De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek 

gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met 
voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid.  
  
Pedagogisch beleid 
  
Voor kinderdagverblijf Klein maar dapper is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. 
Uit het inspectieonderzoek is gebleken dat in het beleidsplan beschreven werkwijze overeenkomt 
met de werkwijze in de praktijk. 
  
Pedagogische praktijk 
  
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het door de organisatie 
opgestelde pedagogisch beleidsplan en hier naar handelen in de praktijk. De verschillende 
ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd: 
  
Emotionele veiligheid: Er zijn 2 vaste beroepskrachten en de kinderen hebben bekende 
leeftijdsgenootjes om zich heen. De beroepskrachten communiceren met de kinderen. De 
interacties tussen de beroepskrachten en de kinderen zijn vriendelijk, geduldig en hartelijk. 
  
Persoonlijke competentie: Er is aandacht voor leermomenten. De beroepskrachten benoemen wat 
ze doen. De beroepskrachten maken mogelijk dat de kinderen zelf de jas ophalen en aantrekken 
voordat ze naar buiten gaan. 
  
Sociale competentie: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interactie tussen de 
kinderen onderling. De beroepskrachten stimuleren de kinderen op elkaar te wachten om naar 
buiten te gaan. 
  
Normen en waarden: Tijdens de observatie is er een toilietmoment waarbij de kinderen worden 
gestimuleerd om handen te wassen en rustig te gaan zitten in de kring.  
  
  
  
Pedagogisch beleid 

 
Opmerking: 
  
• Voor het beoordelen van de beschrijving van het vierogenprincipe is gebruik gemaakt van de 

maatregel "Overleg en Overreding". Tijdens het inspectieonderzoek heeft de houder de 
mogelijkheid gekregen om in het pedagogisch beleidsplan de wijze te beschrijven waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. Hierdoor wordt voldaan aan de voorwaarde.             De 
houder maakt, onder andere, gebruik van camerasysteem. De camerabeelden worden 48 uur 
bewaard en zijn alleen door twee houders inzichtelijk die ook op de groep werken.  De 
trasparantie door toepassing van de camera dient concreter in het pedagogisch beleidsplan 
beschreven te staan. 
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•  Volgens het wenbeleid van Klein maar dapper kan een kind één keer in de stamgroep komen 
wennen voor dat het kind officieel begint. Dit is niet conform de kwaliteitseisen zoals 
opgenomen in Wet kinderopvang. Een kind kan niet buitencontractueel komen wennen. De  
organisatie Klein maar dapper dient dit beleid aan te passen. 

 
Voorschoolse educatie 
 
Er zijn twee berioepskrachten die niet in het bezit zijn van een VVE-getuigschrift. Deze 
beroepskrachten zijn dit jaar gestart met de VVE-cursus Startblokken van basisontwikkeling. 
Dit verloopt in samenwerking met de gemeente. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met 
gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde 
diploma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek 
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met 
voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen (de aanwezige beroepskracht) 
• Observaties (vrij spelen, eten, naar buiten gaan, toiletmoment en verschonen, voorlezen) 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Kinderdagevrblijf Klein maar dapper heeft 1 stamgroep met maximaal 14 kinderen van 2-4 jaar. Er 
wordt gewerkt met een vast team van 4 beroepskrachten. 
  
De afwijking van de beroepskracht-kind-ratio vindt plaats tussen 7.30-9.00 uur en 16.30-18.00 
uur. Op deze tijdstippen is 1 beroepsracht in het kindercentrum aanwezig.  
  
  
  
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen (de aanwezige beroepskracht) 
• Observaties (vrij spelen, eten, naar buiten gaan, toiletmoment en verschonen, voorlezen) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisaties veiligheid en veiligheid zijn in januari 2014 opnieuw geactualiseerd. Deze 
zijn aanwezig op de locatie en de beroepskrachten zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken. 
  
In de praktijk wordt er gehandeld naar de gemaakte afspraken. 
  
Het beleid rondom meldcode voor kindermishandeling is bekend bij de beroepskrachten. 
  
Het beleid rondom vierogenprincipe is in samenwerking met de oudercommissie opgesteld en 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
  
Meldcode kindermishandeling 

 
• Voor het beoordelen van de meldcode kindermishandeling is gebruik gemaakt van de 

maatregel "Overleg en Overreding". Tijdens het inspectieonderzoek heeft de houder nog geen 
duidelijke meldcode. De houder heeft tijd gekregen om het beleid rondom de meldcode vast te 
stellen en de implementatie hiervan te organiseren. Op deze manier is aan de voorwaarden 
voldaan. Bij een volgend inspectieonderzoek zal dit item uitgebreid aan bod komen. 
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Accommodatie en inrichting 

 
De binnenspeelruimte betreft een schoollokaal dat ingericht is voor de kinderen van Klein maar 
dapper. 
Het lokaal is via twee ingangen van school bereikbaar en de ouders gebruiken de ingang die door 
de schoolkinderen niet wordt gebruikt. 
De binnenspeelruimte is ingericht met twee lage tafels en stoelen, waar kinderen tijdens het eten 
en drinken kunnen zitten en een werkje kunnen maken. Bij het raam is een grote tafel met een 
zitbank. 
Er zijn kasten met boeken, puzzels en speelgoed en er is een commode en een wasbak, op 
kindhoogte aanwezig. 
  
 
Het kindercentrum Klein maar dapper beschikt niet over een slaapruimte. De leeftijd van kinderen 
is vanaf 2 jaar en de houder heeft geen verplichting om over een afzonderlijke slaapruimte te 
beschikken. 
  
De houder maakt gebruik van de gymzaal van de basisschool voor de kinderen die tussen de 
middag moeten slapen.  
De werkwijze rondom het slapen is in het pedagogisch beleidsplan die op de website van de 
organisatie te vinden is. 
  
  
De buitenspeelruimte betreft een gedeelte van het omheinde schoolplein. De buitenspeelruimte is 
direct te bereiken via een gang en de kinderen mogen in het gedeelte met zandbak vanaf de 
paaltjes spelen.  
  
Binnenruimte 

 
Klein maar dapper heeft geen aparte slaapruimte aangezien de leeftijd van kinderen vanaf 2 jaar 
is. 
De kinderen kunnen op de stretchers slapen of rusten in de gymzaal van de basisschool die via 
centrale gang bereikbaar is. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (vrij spelen, eten, naar buiten gaan, toiletmoment en verschonen, voorlezen) 
• Rondleiding 
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Ouderrecht 

 
• De houder informeert de ouders middels de website, de nieuwsbrief en het intakegesprek. 
  
Klein maar dapper heeft een lokale oudercommissie, waar twee ouders de zitting hebben. Deze 
oudercommissie vergaderd samen met de oudercommissie van Klein maar dapper, locatie Martina 
Kramersstraat. 
De oudercommissie heeft in het afgelopen jaar de adviezen uitgebracht over volgende 
onderwerpen die naar tevredenheid zijn verlopen: 
• Betalingswijze 
• Personeelsbezetting tijdens de vakantie 
• Prijsverhoging 
• Vierogenprincipe 
De oudercommissie is tevreden over de informatieverstrekking en de kwaliteit en praktijk. 
  
Klein maar dapper is, voor ede behandeling van klachten, aangesloten bij de Stichting 
Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). 
  
Oudercommissie 
 
De situatie dat de houder heeft afgeweken van een gevraagd advies heeft zich niet voorgedaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen (de aanwezige beroepskracht) 
• Reglement oudercommissie 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
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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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 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 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 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 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 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 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 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) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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) 

Voorschoolse educatie 

Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 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 6 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 1.50 lid 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) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

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 heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 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 de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 1.50 lid 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) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo speodig 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) 

Oudercommissie 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Klein maar dapper 
Website : http://www.kleinmaardapper-spijkenisse.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Klein maar Dapper 
Adres houder : Noorderhavenkade 71b 
Postcode en plaats : 3039RJ ROTTERDAM 
Website : www.kleinmaardapper-spijkenisse.nl 
KvK nummer : 53039068 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  K. Avdic 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : SPIJKENISSE 
Adres : Postbus 25 
Postcode en plaats : 3200AA SPIJKENISSE 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-01-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 17-03-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-03-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 24-03-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-03-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 14-04-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Dit betreft een concept rapport. 

 
 
 

 


