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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek na registratie. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij 

bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon 

toetsen. 

 

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Peuteropvang Polderpeuters bij Boer Bert is een opzichzelfstaande locatie. De Peuteropvang  is 

gevestigd op het terrein van biologische boerderij Boer Bert. De twee houders van de locatie zijn 

ook als beroepskracht werkzaam op de groep en bieden peuteropvang aan gericht op het 

agrarische leven op de boerderij.  

 

De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaa l 16 

kindplaatsen per dag en is geopend sinds januari 2021. De peuteropvang biedt opvang aan 

kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en bestaat uit 1 groepen. 

 

De locatie is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 13.00 uur. Tijdens 

schoolvakanties is de locatie gesloten.    

  

Onderzoeksgeschiedenis 
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 12-11-2020: Onderzoek voor registratie. Advies tot opnemen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het bezoek voor dit onderzoek na registratie vindt plaats op 15-3-2021. Tijdens dit onderzoek zijn 

relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

 

 ‘Pedagogisch klimaat’; 

 ‘Personeel en groepen’; 

 ‘Veiligheid en gezondheid’; 

 ‘Accommodatie'; 

 ‘Ouderrecht’. 

 

 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de 

praktijk en een interview met de houders. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit onderzoek na 

registratie zijn onderzocht. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Bevindingen 

Het pedagogisch beleid is akkoord bevonden tijdens het onderzoek voor registratie in november 

2020. Het beleid komt overeen met de uitvoering in de praktijk. 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 

Pedagogische praktijk 

Bevindingen 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 

‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang (Riksen 

Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004). 

 

Per pedagogisch basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal 

observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Op basis van het Advies Veilig op 

inspectie tijdens de corona-crisis van GGD GHOR Nederland heeft een verkorte observatie van de 

pedagogische praktijk plaatsgevonden. Tijdens de observatie zijn alle pedagogische basisdoelen 

meegenomen en is hiervan 1 basisdoel aan de hand van een voorbeeld beschreven. 

 

De pedagogische observatie vindt plaats op een maandagmorgen om 10.40 uur tijdens vrij spelen 

buiten. 

 

Persoonlijke competentie 

‘Initiatief: De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze 

bieden spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te 

overvragen of te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces’. 

 

Observatie 

Bij aanvang van de observatie spelen de kinderen buiten. De kinderen spelen verdeeld over de 

buitenspeelruimte en zijn allemaal ergens mee bezig. Zo zijn een aantal kinderen in de zandbak 

aan het spelen, zijn een aantal kinderen op loopfietsjes aan het fietsen en gaan een aantal 

kinderen om de beurt van de glijbaan af. 
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In de hoek van de buitenruimte loopt een hangoor konijn. Een kind loopt naar het konijn toe. De 

beroepskracht loopt naar het kind toe en zegt: 'Even aaien en dan weer laten lopen. 'Gaat [naam 

beroepskracht] hem zo weer in het hok doen'. Even later haalt de andere beroepskracht het konijn 

op om hem naar het konijnenhok te brengen. Ze legt daarbij uit aan de kinderen dat het konijn 

weer gaat rusten. 

Een kind probeert door een houten poortje te lopen. Het poortje is net wat lager dan het kind. De 

beroepskracht zegt: 'Kan je er niet doorheen lopen? Omdat je al zo'n grote jongen bent. En jij 

[naam kind] kan jij er doorheen?' 

1 van de kinderen is met de beroepskracht naar de wc geweest. Als ze terug komt geeft de andere 

beroepskracht haar een compliment: 'Goed gezegd hoor [naam kind] dat je naar de wc moest'. 

Bij de zandbak gaat een beroepskracht bij de kinderen zitten: 'Zullen we lekker taartjes gaan 

bakken? Oh, wat bij jij aan het bakken? Zullen wij het liedje van de lente zingen? Weet je dat de 

lente komt, de lente komt.... Ik maak een appeltaart en jullie? Is die voor mij? Heerlijk!' Er komen 

meer kinderen in de zandbak spelen. De kinderen doen enthousiast mee met het bakken van 

taartjes. 

Ondertussen is de andere beroepskracht bezig de kinderen te helpen om over de evenwichtsbalk te 

lopen. De beroepskracht zegt: 'Stapje voor stapje'. En tegen een kind dat zijn hand geeft: 'Wil jij 

een handje geven?' 

 

Conclusie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.’ 

 

Eindconclusie 

Uit de observaties door de toezichthouder komt naar voren dat de houder zorg draagt voor 

verantwoorde kinderopvang zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: februari 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bevindingen 

Na het toezichtbezoek heeft de toezichthouder via het Personenregister Kinderopvang 

gecontroleerd of het personeel dat op de locatie werkzaam is staat ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang en is gekoppeld aan de organisatie. Voor deze personen geldt dat 

zij op de juiste wijze staan ingeschreven. 

 

De toezichthouder heeft ook gecontroleerd of de bestuurders op de juiste wijze staan ingeschreven 

in het Personenregister Kinderopvang. In het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang is 

daarvoor een PRK- en VOG-verificatie uitgevoerd. Voor deze personen geldt dat zij op de juiste 

wijze staan ingeschreven. 

  

Conclusie 

De personeelsleden en de bestuurders die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, 

staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet 

kinderopvang 

Opleidingseisen 

Bevindingen 

Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van de beroepskrachten die werkzaam zijn op deze locatie 

door de houder opgestuurd naar de toezichthouder. De toezichthouder heeft de diploma's 

gecontroleerd conform de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Dit personeel vormt de 

steekproef voor dit onderzoek. De beroepskrachten beschikken over een kwalificerend diploma. 

 

1 van de 2 eigenaren van de locatie is aangesteld als pedagogisch coach. Deze persoon ontvangt 

zelf coaching van een andere coach. Deze coach is als invalkracht werkzaam is  op de locatie. De 

pedagogisch coaches beschikken over een passende opleiding conform de cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een 

passende beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Bevindingen 

  

Beroepskracht-kindratio 
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Op het moment van de observatie zijn 12 kinderen van 2 tot 4  jaar aanwezig met 2 

beroepskrachten. 

 

Op basis van de observatie in de praktijk en de roosters en aanwezigheidslijsten van de week 9, 10 

en 12 blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen 

(beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs 

Op de locatie worden op dit moment nog geen stagiairs ingezet. 

 

Afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten  

De peuteropvang is van 8.45 tot 13.00 uur geopend. Gedurende de openingstijden zijn altijd twee 

beroepskrachten aanwezig en wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio.  

 

Achterwacht bij calamiteiten 

Als op de locatie één beroepskracht aanwezig is, is ook een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en die binnen vijftien minuten op de locatie aanwezig kan zijn in geval van een 

calamiteit. Uit het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat zij weten wie de 

achterwacht is voor de locatie. Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Conclusie  

Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 

ingezet. De achterwachtregeling voldoet aan de gestelde eisen. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Inleiding 

Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach begele idt de beroepskrachten in hun werk. De houder 

dient jaarlijks op 1 januari het verplichte minimaal aantal uren te bepalen waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches moeten worden ingezet. 1 januari is de jaarlijkse peildatum. Ook 

dient de houder te bepalen hoe deze uren verdeeld worden over de verschillende kindercentra. 

 

Het gaat om de verplichte rekenformule: 

 50 uur x het aantal kindercentra voor de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch 

beleid. 

 10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers voor de coaching van beroepskrachten. 

 

*fte is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden 

uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. 

 

De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en 

dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders. 

 

Hieronder staan de bevindingen van de toezichthouder.   

 

Bevindingen 

Voor het berekenen van de minimale ureninzet van een pedagogisch beleidsmedewerker dient de 

houder de peildatum van 1 januari 2020 aan te houden. 

 

De locatie was op 1 januari 2020 nog niet geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Deze peildatum geldt daarom niet voor deze locatie. Het aantal uren waarvoor 

een beleidsmedewerker/coach moet worden ingezet is om deze reden niet beoordeeld. 

 



 

9 van 24 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 29-03-2021 

Polderpeuters bij Boer Bert te Kamerik 

Wel dienen alle beroepskrachten het komende jaar van de houder coaching te ontvangen. Bij het 

item 'Opleidingseisen' is daarom wel beoordeeld of de beleidsmedewerker/coach beschikt over een 

geldige beroepskwalificatie. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bevindingen 

 

Opvang in groepen 

De peuteropvang bestaat uit 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

De maximale groepsgrootte voldoet aan de gestelde eisen.   

 

Opvang in een tweede stamgroep of de het verlaten van de stamgroep voor een activiteit  

De Wet kinderopvang schrijft voor dat kinderen worden opgevangen in een vaste stamgroep. De 

houder mag hierop een uitzondering maken als het gaat om een activiteit. In het pedagogisch 

beleid dient te worden beschreven met welk specifiek pedagogisch doel dit gebeurt. 

 

De kinderen verlaten de stamgroep om buiten te spelen. Het gaat om een leer, spel- en/of 

bezigheidsmoment met als doel het bevorderen van de motorische ontwikkeling wat de basis vormt 

voor andere ontwikkelingsgebieden. De werkwijze rondom de activiteiten waarbij de kinderen de 

stamgroep verlaten staat beschreven in het pedagogisch beleid.   

 

Dit voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien het verlaten van de stamgroep voor een activiteit. 

 

Vaste beroepskrachten op de groepen 

De houder heeft een dusdanig personeelsrooster dat kinderen van 1 jaar of ouder ten hoogste 3 

vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. Van de vaste beroepskrachten is per dag ten 

minste 1 beroepskracht werkzaam in de stamgroep van dat kind. 

 

Uit het interview met de houder komt naar voren dat de houder in zijn personeelsbeleid in geval 

van ziekte, vakantie en verlof, gebruik kan maken van vaste (inval)beroepskrachten. Dit voldoet 

aan de gestelde eisen ten aanzien van vaste gezichten. 

 

Mentor 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Ook is de mentor voor de ouders 

en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De 

indeling van de kinderen per mentor is in te zien op de locatie. Dit voldoet aan de gestelde eisen 

ten aanzien van het mentorschap. 

 

Conclusie 

De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet aan de gestelde eisen. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Bevindingen 

Op basis van het pedagogisch beleid en observaties tijdens het toezichtbezoek komt naar vo ren dat 

het kindercentrum gebruik maakt van de voorgeschreven voertaal; de Nederlandse taal. 

 

Conclusie 

In het kindercentrum wordt Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 
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 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 9, 10, 12) 

 Personeelsrooster (week 9, 10, 12) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: februari 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bevindingen 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Hierbij is er onderscheid 

gemaakt tussen risico’s met grote gevolgen, risico’s met kleine gevolgen en risico's omtrent 

grensoverschrijdend gedrag. Na de opening is het beleid geëvalueerd en bijgesteld. 

 

De houder heeft voor aanvang van de opening een inschatting gemaakt van de grootste 

veiligheids- en gezondheidsrisico's van de locatie. De houder heeft op basis hiervan een actieplan 

opgesteld. Het beleid zal in maart worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld. 

 

Continue proces 

In het toegestuurde beleid staat het continue proces beschreven. Het continue proces is een cyclus 

die bestaat uit: inventariseren, maatregelen nemen, evalueren en het beleid bijstellen. Tijdens de 

teamvergaderingen wordt een onderdeel van het beleid en de protocollen besproken.  

 

Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid is voor ouders inzichtelijk via de website. 

 

Speerpunt veiligheid en gezondheid 

Tijdens het toezichtbezoek is binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie extra 

aandacht besteed aan de speerpunten ‘Hygiënemaatregelen in het contact met de boerderijdieren’ 

en ‘de veiligheid van de kinderen op de boerderij’.  

 

De hygiënevoorschriften in het coronaprotocol van de locatie staat onder andere de onderstaande 

aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen voor in de kinderopvang en op scholen: 

 

'Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Zorg voor 

water en zeep. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang of school, na 

het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij 

vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen 

reinigingsdoekjes voor de handen zijn'.  

 

Uit een interview met de houder komt naar voren dat de kinderen dagelijks met de 

beroepskrachten een rondje over de boerderij gaan waarbij de kinderen de gelegenheid hebben om 
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de konijnen en het jongvee van dichtbij te zien en wat kleine activiteiten mogen uitvoeren, zoals 

het voeren van de dieren of het bezemen van het hooi. Hierover zijn afspraken gemaakt met de 

boer en op papier gezet. De afspraken zijn onder andere: 

 

 'De Boer op is altijd onder begeleiding. 

 De Boer op vindt plaats tussen +/- 10.00 uur en 12.00 uur. 

 Er wordt een vlag geplaatst bij de shop ter herkenning als de PP* de boer op zijn. 

 De vaste looproute is; konijnen, (schapen), jongvee, kalfjes, kippen, paarden. 

  Fietsjes en skelters gaan niet mee de boer op, tenzij anders afgesproken. 

 PP* hebben een eigen overall en laarzen, deze worden regelmatig gewassen en 

schoongemaakt. 

 De PP* wassen altijd hun handen na het buitenspelen in de Polderspeeltuin en de boer op. 

 Eten en drinken doen de PP niet in de stallen en of de dieren'. 

*PP= Polderpeuters 

 

De bovenstaande beschrijvingen komt overeen met de informatie die tijdens het bezoek is 

verkregen. Zo vertellen de houders over de vlag die gebruikt wordt. Deze ligt bij de ingang van de 

Polderpeuters. De kinderen dragen allemaal en rode overall en dragen rubberen laarzen. Bij 

binnenkomst van de Polderpeuters moeten vooraf de buitenschoenen worden uitgedaan om schoon 

van vuil gescheiden te houden. In de groepsruimte is een lage wastafel aanwezig met 2 kranen 

waar de kinderen hun handen wassen.  

 

Eerste hulp aan kinderen 

Na het toezichtbezoek zijn de certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de beroepskrachten die op 

de locatie werkzaam zijn door de houder nagestuurd naar de toezichthouder. De beroepskrachten 

zijn in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Uit de toegestuurde 

personeelsroosters komt naar voren dat altijd ten minste 1 van deze beroepskrachten aanwezig is. 

Hierdoor is er gedurende de openingstijden altijd iemand aanwezig die in het bezit is van een 

geldig certificaat. 

 

Conclusie  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld rondom het thema voldoet aan de gestelde eisen. 

Ook wordt gedurende de gehele openingstijd van de locatie ten minste een beroepskracht ingezet 

met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Bevindingen 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt 

gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. Het 

afwegingskader en de meldplicht is opgenomen in de meldcode. De meldcode voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Uit de gesprekken met houders/beroepskrachten is gebleken dat het te bewandelen traject in het 

geval van een vermoeden van kindermishandeling bij hen bekend is. Op de website staat de 

meldcode. De houder bevordert hiermee de kennis ten aanzien van de meldcode. Dit voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

Conclusie 

De houder maakt gebruik van een meldcode die voldoet aan de gestelde eisen en bevordert de 

kennis ten aanzien van de meldcode conform gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Website (https://polderpeuters.nl) 
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 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie: september 2020) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Landelijk protocol, bewerkt door: 

Polderpeuters bij Boer Bert, versie: oktober 2020) 

 Bijt protocol Polderpeuters bij Boer Bert, verzonden: 29-3-2021 

 Corona protocol februari 2021, verzonden: 29-3-2021   

 De Boer op - afspraken Polderpeuters, verzonden: 29-3-2021     
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Eisen aan ruimtes 

Bevindingen 

  

Binnenruimtes 

De peuteropvang maakt gebruik van 1 stamgroepruimte op de eerste verdieping van het gebouw. 

Tijdens het onderzoek voor registratie zijn de groottes van de binnenspeelruimtes akkoord 

bevonden. De stamgroepruimte is ingericht met verschillende speelhoeken zoals een bouw- en 

constructiehoek, een huishoek, en een knutselhoek. 

  

Buitenruimte 

De buitenspeelruimte zit naast het gebouw en is geheel omheind. De buitenruimte is ingericht met 

natuurlijk materialen. Er bevinden onder andere een heuvel met een glijbaan, een zandgedeelte en 

evenwichtsbalken. In de buitenruimte ligt gras en een gedeelte is betegeld. Het 

buitenspelmateriaal wordt bewaard onder een afdak op de buitenruimte. Dit voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Conclusie 

De binnenspeelruimtes zijn ingericht naar de leeftijd- en ontwikkelingsgebonden behoeften van de 

kinderen. De binnen- en buitenruimte voldoen aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de 

ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 
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Ouderrecht 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

Bevindingen 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van onder andere de 

website en nieuwsbrieven. De informatie is actueel. De houder heeft een link geplaatst op de 

website van de locatie naar het meest recente inspectierapport. 

 

De houder brengt de interne klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen, door middel van het pedagogisch beleidsplan dat op de 

website staat, onder de aandacht van ouders. 

 

Conclusie 

De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van 

informatie aan de ouders. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Website (https://polderpeuters.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit  

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste ris ico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
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organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 



 

22 van 24 

Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 29-03-2021 

Polderpeuters bij Boer Bert te Kamerik 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Polderpeuters bij Boer Bert 

Website : http://www.polderpeuters.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000046548203 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : VOF Polderpeuters bij Boer Bert 

Adres houder : Marius Bauerstraat 4 

Postcode en plaats : 3443 HL Woerden 

Website : http://polderpeuters.nl 

KvK nummer : 80179665 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Funcke 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Woerden 

Adres : Postbus 45 

Postcode en plaats : 3440 AA WOERDEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 29-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 12-03-2021 

Zienswijze houder : 01-04-2021 
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Vaststelling inspectierapport : 01-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 01-04-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Wij zijn momenteel op donderdag nog gesloten. Na de zomervakantie gaan we ook op donderdag 

open en zijn dan de hele week geopend zoals nu in het rapport staat. 

Voor de rest hebben wij geen andere feitelijke zaken en mag het rapport naar de gemeente wat 

ons betreft. 
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