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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. 

 
Beschouwing 
Op 21 juni 2017 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij KDV Borus in Hoofddorp. 

  
Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 
getoetst. 
  
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over KDV 
Borus volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein verder 
uitgewerkt. 

 

Feiten over het KDV  
KDV Borus is gevestigd aan de Deltaweg in Hoofddorp. Naast het KDV bevindt zich de BSO van 
Borus. Binnen het kindercentrum vindt een nauwe samenwerking plaats. Het KDV biedt op dit 
moment opvang aan maximaal 92 kinderen van 0-4 jaar (registratie LRKP: 104 kindplaatsen). De 
kinderen worden opgevangen in maximaal 8 basisgroepen: 6 groepen met 10 kinderen van 0-3 

jaar en 2 groepen met 16 kinderen van 3-4 jaar. Op het KDV worden voornamelijk vaste 
beroepskrachten ingezet. Bij ziekte of verlof wordt er een beroepskracht uit de invalpool ingezet.  
  
De organisatie heeft nog enkele kinderdagverblijven en BSO’s in de Haarlemmermeer en in 
Uithoorn. 
  
Belangrijkste bevindingen  

Tijdens dit onderzoek is op de onderzochte items de volgende overtreding geconstateerd: 
de risico-inventarisatie veiligheid was niet actueel omdat in de praktijk bleek dat niet alle risico's 
hierin opgenomen waren (zie voor verdere toelichting "Observaties en bevindingen”, hoofdstuk 
“Veiligheid en gezondheid"). 
 

De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek de mogelijkheid geboden om een 
herstelafspraak te maken. De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na 

herbeoordeling (documenten en onderzoek op locatie) blijkt dat de voorschriften na de genomen 
herstelmaatregelen nageleefd worden. 
 
 
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is 
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
 
De toezichthouder adviseert de gemeente dit rapport verder af te handelen conform het 
gemeentelijk beleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
 
Tijdens het onderzoek zijn het pedagogisch beleid, het pedagogisch werkplan en de pedagogische 

praktijk getoetst.  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

 

Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Uit een gesprek met de beroepskrachten en de observatie in de praktijk blijkt dat zij handelen 
volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. 

  
Uitvoering van de basisdoelen 
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor 
deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie 
kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 

  
De beschrijvingen die na de onderstreepte tekst worden weergegeven, zijn aan het veldinstrument 
ontleend en zijn tijdens het onderzoek waargenomen. 

  
De voorbeelden die hierop volgen, komen uit de praktijk en worden cursief aangegeven. 
  
Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet 

kinderopvang: 
  
 emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
 ontwikkeling van sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het brengmoment door 
de ouders, het verschonen, het vrij (buiten) spelen en de lunch. 
  
Op KDV Borus worden de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale 
competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 
  

Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de praktijk. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen (begroeten)  
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. 
Alle kinderen en ouders worden bij binnenkomst verwelkomd door de beroepskrachten. Met het 

kind en de ouder wordt een gesprekje gevoerd. "Goedemorgen! Kom je gezellig spelen? Wat heb je 
een mooie schelp? Heb je die gevonden?"  
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Met de ouders worden de bijzonderheden doorgenomen en daarna volgt het afscheid. "Geef je nog 
een kus en pappa en zullen we daarna gaan zwaaien? Goed zo! Ga maar heel hard zwaaien." 

  
Persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen (zelfredzaamheid) 

Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
Peuters die nog niet zindelijk zijn worden gestimuleerd om tijdens de toiletronde te plassen op het 
toilet. Onder begeleiding van de beroepskracht gaan ze zelf naar het toilet en wassen daarna hun 
handen. De peuters worden hierbij gecomplimenteerd. Daarnaast hangt er voor elke 
peuter die zindelijk aan het worden is een stickerkaart in de verschoningruimte.   

  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie (regie voeren) 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. De beroepskrachten leggen doorgaans uit 
waarom er wordt ingegrepen en geven aan wat wèl de bedoeling is. 

Twee kinderen waren samen aan het spelen. Het jongetje begon op een gegeven moment aan het 

jurkje van het meisje te trekken. Het meisje probeerde weg te komen maar dit lukte niet en begon 
te schreeuwen. De beroepskracht zag dit gebeuren en greep in: "T. zachtjes doen met M. Ze vindt 
het niet leuk." En tegen het meisje: "Als je iets niet leuk vindt dan zeg je: stop, houd op."    
  
Overdracht van normen en waarden  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen (respectvol contact) 

De beroepskrachten laten zich door de reacties van de baby leiden bij het uitvoeren van 
verzorgingsmomenten. Zij verwoorden wat er gebeurt, zowel bij het betreffende kind als in de 
omgeving (geluiden, ander kind dat komt kijken). 
De beroepskracht neemt uitgebreid de tijd om een baby'tje te verschonen en voert hierbij een 
gesprekje. Ze kijkt hierbij goed naar de lichaamstaal van de baby: "Gaat het goed J.? Ben je een 
beetje moe?" Boven de commode hangt een mobiel. Het baby'tje kijkt ernaar. De beroepskracht 
benoemt alle dieren die eraan hangen. Na het verschonen wordt het baby'tje geknuffeld.  

  
Uitvoering vierogenprincipe 
De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. Uit een gesprek met de beroepskrachten en de observatie blijkt dat het 

vierogenprincipe overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan wordt uitgevoerd in de praktijk.  
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  
De voorziening staat in het LRKP geregistreerd met 104 kindplaatsen. Op dit moment worden er 
maximaal 92 kinderen opvangen verdeeld over 8 stamgroepen.  
Er zijn 17 vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. De 
organisatie heeft ook een orthopedagoog in dienst. De orthopedagoog heeft ook een stagiaire. Op 

de dag van het onderzoek waren er 7 beroepskrachten aanwezig. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de VOG’s getoetst van al het op deze voorziening ingezet 
personeel. 

Alle medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde 

eisen. 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de beroepskwalificaties getoetst van alle op deze voorziening 
ingezette beroepskrachten. 

Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de 
meest recent aangevangen CAO Kinderopvang. 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in 8 stamgroepen. Deze bestaan, afhankelijk van de leeftijden, uit 

maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar: 
 
- "Zon": 10 kinderen van 0-3 jaar; 
- "Ster": 10 kinderen van 0-3 jaar; 
- "Pluto": 10 kinderen van 0-3 jaar; 

- "Giraffen": 10 kinderen van 0-3 jaar; 
- "Het Strand": 10 kinderen van 0-3 jaar; 

- "Rupsen": 10 kinderen van 0-3 jaar; 
- "Vliegtuigen": 16 kinderen van 3-4 jaar; 
- "Raketten": 16 kinderen van 3-4 jaar. 
 
De groepen staan, afhankelijk van het kindaantal en de leeftijden, uit één of twee 
beroepskrachten. Regelmatig worden er, conform het pedagogisch werkplan, groepen 
samengevoegd.  

  
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
  
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 

  
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.  
 

Uit een gesprek met de beroepskrachten, het pedagogisch beleid/werkplan en de presentielijsten 
van de kinderen van de vier weken voorafgaand aan de inspectie blijkt dat aan de getoetste 
voorwaarden wordt voldaan. 
 

Beroepskracht-kindratio 
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van de vier weken voorafgaand aan de inspectie 
blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan die gesteld zijn aan de beroepskracht-kindratio, de 
achterwachtregeling en de personele bezetting indien er afgeweken wordt van de beroepskracht-
kind-ratio. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Tijdens de opvang spreken de beroepskrachten Nederlands. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (24 mei t/m 21 juni 2017) 
 Personeelsrooster (24 mei t/m 21 juni 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

 
Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke voorwaarden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Op KDV Borus is in januari 2017 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Er wordt beschreven welke risico's kinderen lopen per 
ruimte en de maatregelen die genomen zijn worden aangegeven. Veel maatregelen zijn in 
vestigingsregels en protocollen vastgelegd. 

 

Tijdens het onderzoek is er met name gekeken naar locatie voedselhygiëne, de uitgevoerde 
ontruimingsoefeningen, de handhygiëne en de inrichting en het gebruik van de groepsruimtes.  
 
Uit een observatie en een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ze zijn geïnformeerd over de 
risico-inventarisaties en het daaruit voortvloeiende beleid. Op de dag van het uitgevoerde 
onderzoek is zichtbaar dat in de praktijk het beleid wordt uitgevoerd. 

 
De ongevallenregistratie voldoet aan de gestelde eisen.  
 
Tijdens de inspectie bleek echter wel dat risico-inventarisatie is niet actueel was doordat niet alle 
risico’s hierin opgenomen waren. De volgende situatie heeft zich tijdens de inspectie voorgedaan: 
In de ochtend, rond 8.30, lag een baby’tje van zes maanden op het speelkleed. Op dat moment 

waren de twee koppelgroepen samengevoegd en waren er twee beroepskrachten aanwezig. De ene 
beroepskracht was een ouder met kind aan het ontvangen (in de andere groepsruimte) en de 
andere beroepskracht was een kindje aan het verschonen. Doordat er geen toezicht was op het 
baby’tje is op dat moment een peuter boven op haar gaan liggen.  
In het pedagogisch werkplan staat beschreven dat baby’s geregeld in de “loungehoek” spelen 

(stimuleren sociale- en persoonlijke ontwikkeling). Deze hoek wordt gebruikt voor een combinatie 
van baby’s en oudere kinderen mits de oudere kinderen rustig zijn. Door het drukke moment in de 

ochtend kon de veiligheid van de baby echter niet gewaarborgd worden.  
   
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek de mogelijkheid geboden om een 
herstelafspraak te maken. De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na 
herbeoordeling blijkt dat na de genomen herstelmaatregel voldaan wordt aan de voorwaarde: de 
risico-inventarisatie veiligheid en het actieplan zijn aangepast. In de werkinstructie staat 
beschreven dat baby's tijdens breng- en haalmomenten op een veilige plaats worden gelegd 

(bijvoorbeeld in de box). De gewijzigde documenten zijn op de groep gelegd en de 
beroepskrachten zijn middels de nieuwsbrief en het groepsoverleg geïnformeerd over de gewijzigde 
risico-inventarisatie en werkinstructie. De toezichthouder is nogmaals op locaties langs geweest. 
De beroepskrachten waren goed op de hoogte van het gewijzigde veiligheidsbeleid en dit werd 
zichtbaar op de groepen uitgevoerd.  
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan de gestelde eisen. 

 
Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende kennis van de meldcode en de 
wettelijke meldplicht hebben. 
 

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. 
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Uit een gesprek met de beroepskrachten en het pedagogisch beleidsplan/werkplan van de houder 

alsmede observaties in de praktijk blijkt dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (assistent vestigingsmanager (Janneke van 

Schaik)) 
 Observaties 
 Sociale kaart 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Meldcode kindermishandeling 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Accommodatie en inrichting’. 

De voorziening is gehuisvest in een in groot pand met twee verdiepingen. Op de begane 
grond bevinden zich de groepen van 0-3 jaar en boven zitten de twee peutergroepen van 3-4 jaar. 
  
 
Binnenruimte 
 

De voorziening heeft voor elke stamgroep de beschikking over een afzonderlijke vaste 
groepsruimte. 
 
Er is voldoende m² binnenspeelruimte beschikbaar. De binnenruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte. 

 

Buitenspeelruimte 
 
De voorziening heeft de beschikking over een direct aangrenzende buitenspeelruimte en er is 
voldoende m² buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Plattegrond 
 Pedagogisch werkplan 
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Ouderrecht 

 
De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid d.m.v. 

onder andere de website, informatieboekjes, pedagogisch werkplan, nieuwsbrieven en 
intakegesprekken. 
  
De inspectierapporten zijn inzichtelijk op de website van de houder. 
  
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen, op een passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
  
De houder heeft verklaard dat er het afgelopen jaar geen klachten zijn geweest. Hierdoor is er 
geen klachtenjaarverslag opgesteld. 
  
 
Oudercommissie 

 

De houder heeft voor KDV Borus een reglement oudercommissie vastgesteld en deze voldoet aan 
de gestelde voorwaarden. 
 
Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit 3 leden. 

De toezichthouder heeft de oudercommissie verzocht enkele vragen te beantwoorden. De 
oudercommissie heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten over gedragingen van de 
houder of bij de houder werkzame personen en klachten over de overeenkomst tussen houder en 

ouder. 
  
De regeling is schriftelijk vastgelegd en deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. De houder 
handelt zoals overeengekomen in deze regeling. 
  

De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie voor het behandelen van geschillen tussen ouder en houder (geschillen over 

een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen, geschillen over de 
overeenkomst tussen houder en ouder en geschillen tussen houder en oudercommissie over 
toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht). 
  
De houder heeft verklaard dat het afgelopen jaar geen klachten zijn ingediend door ouders. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Vestigingsmanager mevr. D. van der Klink 

(per email)) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De 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) 

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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 

vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 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) 

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 1.49 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) 

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 1.49 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) 
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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 1.49 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) 

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) 

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 1.49 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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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

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) 

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) 
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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) 

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 die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

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

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 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

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

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang 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 een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

 
Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Borus 
Website : http://www.borus.nl 
Aantal kindplaatsen : 104 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Borus B.V. 

Adres houder : Zijdelveld 21 
Postcode en plaats : 1421TG Uithoorn 
Website : www.borus.nl 
KvK nummer : 33294823 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  I. Eeltink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlemmermeer 

Adres : Postbus 250 
Postcode en plaats : 2130AG HOOFDDORP 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 20-07-2017 

Vaststelling inspectierapport : 15-08-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 16-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Hoofddorp, 4 augustus 2017 

  

Betreft: Zienswijze GGD rapport Hoofddorp KDV d.d. 21 06 2017 

 

Eén van de speerpunten van Borus kinderopvang is zichzelf blijven ontwikkelen op het 

gebied van kinderopvang. Wij horen dan ook graag op welke kwaliteitsgebieden wij kunnen 

verbeteren. Tijdens deze inspectie werden wij attent gemaakt op een verbeterpunt in onze 

risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Dit punt hebben wij direct opgepakt en zijn 

een verbetertraject gestart. Tijdens de herstelafspraak heeft de inspectrice geconstateerd 

dat de risico-inventarisatie en het bijbehorende actieplan op orde zijn en succesvol in de 

praktijk zijn gebracht. Dit is natuurlijk erg fijn om terug te lezen in het rapport. 

 

De pedagogisch medewerkers hebben de inspectie als prettig ervaren.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Janneke van Schaik 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


