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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 
De Rijksoverheid stelt kwaliteitseisen voor kinderopvang, onder andere op het gebied van 
registratie, wijzigingen, administratie, het pedagogisch beleid en verantwoorde dagopvang, inzet 
van voldoende gekwalificeerd personeel, stabiliteit van de opvang van kinderen, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht. Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) 
éénmaal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een toezichthouder van de 
GGD. 
  
Als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) zijn met ingang van 1 
januari 2018 bepaalde kwaliteitseisen voor kinderopvang gewijzigd. Met deze wijzigingen beoogt 
de Rijksoverheid heldere doelen en concrete eisen te stellen aan de kinderopvang. Hierdoor 
verandert ook de werkwijze van de toezichthouder. De Wet IKK en dit nieuwe toezicht hebben als 
doel transparantie en maatwerk. Het gesprek tussen de toezichthouder en houder over de kwaliteit 
van de opvang staat hierin centraal. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op 
de laatste pagina's van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
Kinderdagverblijf (KDV) De Rekeltjes is onderdeel van Kindercentrum De Rekeltjes. Op het KDV 
worden kinderen op dit moment in twee groepen opgevangen: in een babygroep en in een 
peutergroep. De houder beschikt over maximaal 56 kindplaatsen voor het KDV. In het pand is 
tevens de buitenschoolse opvang (BSO) De Rekeltjes gevestigd. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspectie van april 2015 werden tekortkomingen binnen het domein 
Ouderrecht geconstateerd.   
  
Tijdens het nader onderzoek van augustus 2015, waren de tekortkomingen opgeheven.   
  
Tijdens het jaarlijkse inspecties van 2016 en 2017, voldeed de houder aan de getoetste 
voorwaarden.   
  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 20 juni 2018. De toezichthouder 
heeft gesprekken gevoerd met de beroepskrachten, en er hebben observaties plaatsgevonden om 
de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. De 
bevindingen zijn met de beroepskrachten en de houder besproken. 
  
Conclusie 
Naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen heeft overleg en overreding plaatsgevonden 
binnen de domeinen: 
 Pedagogisch klimaat, het item pedagogisch beleid; 
 Veiligheid en gezondheid, het item veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
 Ouderrecht, het item informatie. 
  
De houder heeft vanwege de opvang van de baby's op de eerste verdieping en de 
invoering IKK, het pedagogisch beleidsplan, het beleid veiligheid en gezondheid en de 
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informatievoorziening naar ouders aangevuld en aangescherpt. Tevens is een verslag van de 
laatste teamvergadering ontvangen. 
Waarmee na overleg en overreding alsnog aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  
  
Zie de betreffende domeinen voor een toelichting. 
  
De houder kiest ervoor om beperkt verslaglegging te doen van vergaderingen en bijeenkomsten 
met beroepskrachten. Door deze werkwijze is het voor de toezichthouder niet mogelijk om ook met 
feitelijke bevindingen te toetsen op welke wijze de houder beleid borgt en/of implementeert. De 
Wko stelt voorwaarden waarin de woorden ‘Duidelijk’ en ‘Observeerbaar’ worden gebruikt. Door de 
huidige werkwijze is geen duidelijke en regelmatige verslaglegging inzichtelijk. 
Om inspecties in de toekomst beter te laten verlopen heeft de houder aangegeven dit te 
verbeteren. Tijdens een volgend inspectiebezoek zullen de voorwaarden betreffende 
afspraken/beleid en de uitvoering in de praktijk opnieuw beoordeeld worden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan, de relatie van het beleidsplan met de praktijk en het 
voeren van verantwoorde dagopvang. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op de inhoud. Onderzocht is of in 
het pedagogisch beleidsplan onder andere een concrete beschrijving wordt gegeven hoe de 
beroepskrachten de pedagogische basisdoelen in de praktijk waarborgen. Daarnaast is 
geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de pedagogische 
basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van de organisatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. 
Het beleidsplan voor deze locatie beschrijft onder andere de wijze waarop de 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang; de wijze waarop 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt. 
  
De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 
worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van teamoverleggen en 
feedback van de leidinggevende. 
  
De houder draagt hiermee deels zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleid door de 
beroepskrachten. 
  
Vanwege het gegeven dat de babygroep zich op de eerste verdieping bevindt, bespreekt de 
toezichthouder met de aanwezige beroepskracht, tijdens het inspectiebezoek, de wijze waarop 
invulling gegeven wordt aan het gebruik van de buitenruimte met de baby's. Uit dit gesprek komt 
naar voren dat, door praktische aspecten, niet altijd uitvoering wordt gegeven aan naar buiten 
gaan met de baby's. De toezichthouder constateert dat de werkwijze in de praktijk met betrekking 
tot buitenspelen, niet concreet wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Na een gesprek 
met de houder komt naar voren dat naar buitengaan wel degelijk onderdeel moet zijn van het 
dagritme in alle groepen.   
Middels overleg en overreding tussen de toezichthouder en de houder wordt de afspraak gemaakt, 
het pedagogisch beleidsplan met deze uitvoering in de praktijk aan te vullen. Dit is 
gedaan, waarmee alsnog invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang. 
  
Tevens constateert de toezichthouder, tijdens de inspectie, dat bij tenminste één  beroepskracht, 
de parate kennis van de wijzigingen IKK ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan onvoldoende 
is. Met de houder wordt ook middels overleg en overreding de afspraak gemaakt dat tijdens de 
conceptperiode van dit rapport, de kennis van alle beroepskrachten, ten aanzien van het 
pedagogisch beleid wordt aangevuld. Een verslag hiervan zal naar de toezichthouder worden 
verzonden. De houder heeft zich aan de gemaakte afspraak gehouden. Een extra werkbegeleiding 
heeft plaatsgevonden. 
Het verslag is door de toezichthouder ontvangen. Na beoordeling wordt geconstateerd 
dat het pedagogisch beleid is besproken, waardoor borging kan plaatsvinden en alsnog wordt 
voldaan aan de gestelde eis. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende het pedagogisch beleidsplan is na overleg en 
overreding voldaan. 
 
 
Verantwoorde dagopvang 
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De houder draagt zorg voor verantwoorde opvang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 
waarin kinderen zich bevinden en zorgt dat: 
  
 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

  
Dit doet de houder door de basisdoelen concreet te benoemen en uitleg te geven wat de werkwijze 
van de beroepskrachten hierbij is. De beroepskrachten kunnen aan de hand van deze omschrijving 
hun werkwijze bepalen. De werkwijze van de beroepskrachten wordt vervolgens geëvalueerd met 
de locatieverantwoordelijke. 
  
Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 
‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 
2014) gebruikt. 
Aan de hand van indicatoren uit dit veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische 
praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  
Indicator: 
Kindcontact  
De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar (verschillen in leeftijd, karakter, 
cultuur, talent) en met elkaars emoties (empathie). Zij organiseren groepsactiviteiten om 
kennismaken en groepsvorming te stimuleren. 
Praktijkvoorbeeld: 
Op woensdag, wordt een BSO- kind op het KDV opgevangen. Het kind heeft eerder op het KDV van 
dezelfde houder gezeten en maakt nog steeds onderdeel uit van de groepsdynamiek. 
Tijdens het inspectiebezoek is het thema ''Zomer'' en de kinderen mogen zich verkleden. Daarbij 
maakt gender voor wat je wilt aantrekken niet uit. Een beroepskracht geeft de kinderen 
complimenten voor hun kledingkeuze. Naast de verkleedactiviteit, spelen de kinderen in de groep, 
ook andere spelletjes met elkaar. Een beroepskracht geeft tevens individuele aandacht door samen 
met een kind op de bank een boekje te lezen. 
  
Indicator: 
Individuele aandacht  
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 
delen hun ervaringen en emoties graag met 
(één van) de beroepskrachten. 
Praktijkvoorbeeld: 
Bij binnenkomst in de baby groep, vinden 2 kinderen de aanwezigheid van de toezichthouder 
zichtbaar spannend. Ze beginnen te huilen en kruipen naar de beroepskracht toe. De 
beroepskracht gaat op de vloer zitten en troost beide kinderen tegelijkertijd. In de nabijheid van de 
beroepskracht zijn de kinderen zichtbaar snel weer op hun gemak. 
  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het bieden van verantwoorde dagopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (praktijk, binnen- en buitenruimte) 
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 Toestemmingsformulieren 
 Protocol (diverse) 
 Website (www.derekeltjes.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 1 juli 2018) 
 Notulen teamoverleg (11 april en 27 juni 2018) 
 inwerken nieuwe collega 17 juli 2018 
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Personeel en groepen 
 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 
stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, de opleidingseisen en 
eisen aan de inzet van leerlingen, het aantal beroepskrachten (de beroepskracht-kindratio) en de 
stabiliteit van de opvang voor kinderen gekeken. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang worden sinds 1 maart 2013 door de overheid continu 
gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening. Sinds 
1 maart 2018 is hiertoe het Personenregister kinderopvang (PRK) in werking getreden. In dit PRK 
dient iedereen die werkzaam is in de kinderopvang, ook tijdelijke medewerkers, te worden 
ingeschreven en gekoppeld aan een houder. 
  
De houder heeft tot 1 juli 2018 de tijd om de ingeschreven medewerkers te koppelen aan de 
organisatie. De toezichthouder heeft daarom de koppeling in het PRK niet beoordeeld. 
  
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen werkzaam bij het 
kindercentrum (steekproefsgewijs) ingezien. Er waren geen bijzonderheden. 
  
De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eisen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken zoals opgenomen in de 
collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kinderopvang aangemerkt als passende beroepskwalificatie. 
  
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste 
jaarlijkse inspectiebezoek in dienst is getreden en de invalkrachten werkzaam op de groep. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende opleidingseisen is voldaan. 
  
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn op basis van de door de houder aangeboden 
diploma's/kwalificaties steekproefsgewijs getoetst. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende opleidingseisen is voldaan. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. De verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep is 
conform de voorwaarden. 
  
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 
  
 Baby/peutergroep, 4 kinderen onder begeleiding van één beroepskracht; 
 Dreumes/peutergroep groep, 12 kinderen onder begeleiding van twee beroepskrachten.  
  
Bij dagopvang waar per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. 
  
De tijden waarop kan worden afgeweken staan in het pedagogisch beleidsplan beschreven. 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
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aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen maar niet wekelijks. 
  
Tijdens een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan, wordt bij het verlaten van 
de stamgroep niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Indien slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum kan, in geval van een 
calamiteit, binnen 15 minuten een achterwacht opgeroepen worden. De beroepskracht kan 
benoemen wie deze persoon is en waar het telefoonnummer te vinden is. 
  
De beroepskracht heeft aangegeven dat een extra volwassene aanwezig is in het kindercentrum, 
wanneer wordt afgeweken van de beroepskracht kindratio en slechts één beroepskracht is ingezet. 
Dit betreft de houder. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende aantal beroepskrachten is voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
KDV Rekeltjes biedt opvang aan maximaal 56 kinderen in 3 stamgroepen. 
Tijdens het inspectiebezoek zijn 2 groepen geopend. 
  
 stamgroep 1, een verticale baby/peutergroep biedt opvang aan maximaal 13 kinderen van 3 

maanden tot 3 jaar; 
 stamgroep 2, een dreumes/peutergroep biedt opvang aan maximaal 13 kinderen in de leeftijd 

van 1.5 -4 jaar; 
 stamgroep 3, een dreumes/peutergroep biedt opvang aan maximaal 10 kinderen in de leeftijd 

van 1.5 -4 jaar. (tijdelijk gesloten) 
  
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is aanspreekpunt voor het kind en de ouders 
en bespreekt, indien wenselijk, periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de 
ouders. 
  
De houder heeft de ouders geïnformeerd over welke beroepskracht op welke dag werkzaam is. Een 
kind maakt gebruik van maximaal twee stamgroepsruimtes. 
  
Aan kinderen tot 1 jaar zijn ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag 
tenminste één vaste beroepskracht werkzaam is in de stamgroep. Bij grotere stamgroepen kunnen 
dit drie beroepskrachten zijn. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende stabiliteit van de opvang voor kinderen is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.derekeltjes.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (periode juni 2018) 
 Personeelsrooster (periode juni 2018) 
 Notulen teamoverleg (11 april en 27 juni 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder beschikt over een veiligheids- en gezondheidsbeleid 
dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. Tevens dient dit beleid te beschrijven hoe wordt omgegaan met (het voorkomen 
van) grensoverschrijdend gedrag. 
Tijdens de inspectie is beoordeeld hoe het beleid tot stand is gekomen; of het adequaat is (wat zijn 
de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor kinderen); of de beroepskrachten betrokken 
worden bij het beleid en handelen naar dit beleid en wat de houder doet om risico’s te beheersen 
(hoe leert de houder kinderen om te gaan met risico’s). 
  
Tevens is beoordeeld of de houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot 
kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bevordert. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft het locatie specifieke beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid onder 
meer vastgelegd in de volgende documenten: beleidsplan veiligheid en gezondheid 
en de protocollen: Vier-ogen en -oren principe, Achterwacht regeling, Regeling rondom 
Calamiteiten, EHBO Regeling.  
  
Deze documenten zijn voor beroepskrachten inzichtelijk gemaakt via: mappen die aanwezig zijn op 
de locatie. 
  
De locatie maakt gebruik van camera toezicht. 
De camera`s hangen zichtbaar, in de groepsruimtes en in de entree. 
  
De houder geeft aan ervoor zorg te dragen, samen met de beroepskrachten, dat beleidsvoering 
een continu proces is van vormgeven, implementeren, evalueren en actualiseren. Bijvoorbeeld 
door: ''Twee keer per jaar te evalueren met alle pedagogisch medewerkers en directie of het 
beleidsplan nog actueel is en of er wijzigingen zijn geweest die aanpassingen vereisen. Mochten er 
acute wijzigingen zijn dan worden deze uiteraard direct verwerkt in dit beleidsplan. In elke 
teamvergadering, 1 keer per 3 maanden, wordt een onderdeel uit het beleidsplan veiligheid en 
gezondheid behandeld en besproken. Bij veranderingen in een omgeving, situatie, verbouwing of 
verandering aan de inrichting wordt gecontroleerd of het beleid aangescherpt en aangepast moet 
worden.'' 
  
De houder heeft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen op welke wijze kinderen 
wordt geleerd om met beperkte risico's betreffende veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend 
gedrag om te gaan. Hierover is onder andere het volgende beschreven: ''We maken goede 
afspraken en regels met de kinderen over wat wel en niet mag bij De Rekeltjes en hoe we daarmee 
om gaan. Vanaf 3 jaar zijn kinderen hier ontvankelijk voor en kunnen ze regels opnemen 
herkennen of onthouden, het blijft voor de leidsters vooral een kwestie van herhalen. Er zijn 
groepsregels die voor alle kinderen gelden, deze blijven we herhalen en aanleren.  
Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische 
grensoverschrijdingen. Het ziet bijv. ook toe op pestgedrag onder kinderen. Bij De Rekeltjes heeft 
dit thema dan ook bijzondere aandacht.''  
  
''We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te 
voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt. Genomen maatregelen zijn: Alle 
medewerkers die werkzaam zijn binnen De Rekeltjes hebben een verklaring omtrent gedrag (Ook 
stagiaires die meer dan 60 uur stage lopen)  
Vanaf maart 2018 moet iedereen die woont en werkt op een plek waar kinderen opgevangen 
worden zich inschrijven in een personenregister. Zo kan de overheid mensen continu screenen. Het 
doel is een veiliger kinderopvang.  
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De pm-ers werken volgens het protocol vier-ogen en -oren principe. Alle medewerkers zijn op de 
hoogte van dit protocol en werken volgens de werkinstructie.  
Pedagogisch medewerkers en directie spreken elkaar aan als het protocol vier-ogen en -oren 
principe niet goed wordt nageleefd. Er is een protocol wat te doen als er kindermishandeling wordt 
vermoed, en medewerkers kennen dit protocol ook. Tijdens de teamvergadering wordt regelmatig 
over dit onderwerp gesproken om een open cultuur te krijgen waarbij medewerkers elkaar durven 
aan te spreken. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen hoe je met elkaar omgaat en dat er 
respect is voor de waarden normen binnen De Rekeltjes. Zo weten kinderen wat toelaatbaar is en 
wat wel en niet gepast is. Ook zijn er groepsregels voor kinderen van KDV en BSO. Hierin staan 
ook een aantal regels over respect waarden en normen.'' 
  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een concrete beschrijving opgenomen op welke wijze de 
achterwacht is geregeld wanneer slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum. 
  
Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat er tijdens de opvang altijd een 
volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is. 
  
Tijdens de inspectie constateert de toezichthouder echter ook dat bij tenminste één beroepskracht, 
de parate kennis van de wijzigingen IKK ten aanzien van het beleid veiligheid en gezondheid 
onvoldoende is. Met de houder wordt ook middels overleg en overreding de afspraak gemaakt dat 
tijdens de conceptperiode van dit rapport, de kennis van alle beroepskrachten, ten aanzien 
van het beleid veiligheid en gezondheid wordt aangevuld. Een verslag hiervan zal naar de 
toezichthouder worden verzonden. Vanwege het gegeven dat de baby's gebruik maken van 3 
slaapruimtes, op de eerste verdieping zal de houder tevens het beleid ten aanzien van de 
verschillende slaapruimtes aanpassen, naambordjes op de deuren aanbrengen en het 
evacuatiebeleid aanscherpen. 
De houder heeft zich aan de gemaakte afspraken gehouden. Een extra werkbegeleiding heeft 
plaatsgevonden. Het verslag is door de toezichthouder ontvangen en het beleid veiligheid en 
gezondheid is aangepast. Na beoordeling wordt geconstateerd dat ook het  beleid is aangepast 
en besproken, waardoor borging kan plaatsvinden; waarmee alsnog wordt voldaan aan de gestelde 
eis. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende veiligheids- en gezondheidsbeleid is na overleg en 
overreding voldaan. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe 
met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode bevat ten 
minste de volgende elementen: 
 een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 

inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing 
over het al dan niet doen van een melding; 

 indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen; 

 specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. In de Wet kinderopvang is de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid als deskundige. Medewerkers 
in de kinderopvang hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik jegens een 
kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar 
feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. Indien 
kindermishandeling in de thuissituatie wordt vermoed door medewerkers dient het stappenplan van 
de meldcode gevolgd te worden. De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werkzaam bij het 
kindercentrum op de hoogte zijn van deze handelswijze. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Protocol (diverse) 
 Protocol vierogenprincipe 
 Risico-inventarisatie veiligheid (versie 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (versie 2017) 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 1 juli 2018) 
 Pedagogisch werkplan 
 Notulen teamoverleg (11 april en 27 juni 2018) 
 Beleid veiligheid en gezondheid versie 1 juli 2018 
 Ontruimingsplan versie 1 juli 2018 
 



 

13 van 23 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-06-2018 

De Rekeltjes te Alkmaar 

 

Accommodatie 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimte is van belang 
om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 
voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
KDV De Rekeltjes heeft tijdens het inspectiebezoek de beschikking over de volgende ruimtes: 
  
 Dreumes/peutergroep van 47 m² 
 Dreumes/peutergroep van 37 m² 
 Baby/peutergroep van 63 m² 
  
  
De binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal 
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Het kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
  
KDV De Rekeltjes heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte van in totaal 179.50 
m². Dit is voldoende voor het maximale aantal op te vangen kinderen. 
  
De buitenruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende eisen aan ruimtes is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.derekeltjes.nl) 
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Ouderrecht 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 
  
Bij een kindercentrum waar meer dan 50 kinderen geplaatst zijn dient de houder een 
oudercommissie te hebben ingesteld. Bij dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres 
mag dit een gezamenlijke oudercommissie zijn. De houder dient een reglement oudercommissie te 
hebben opgesteld die aan een aantal eisen dient te voldoen. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 
middel van: 
  
 de website; 
 het ouderportaal; 
 persoonlijk contact; 
 ouderavonden; 
 de dagelijkse overdracht; 
 nieuwsbrieven. 
  
Het laatste inspectierapport is op een makkelijk vindbare plaats op de website van de houder 
geplaatst. 
  
In nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen en of nieuwe protocollen, 
beleidsvormen of regels, aldus de houder. Echter in de laatste nieuwsbrief van mei 2018 worden 
ouders niet nadrukkelijk geïnformeerd over de tijden waarop minder beroepskrachten worden 
ingezet dan vereist op basis van de aanwezige kinderen. In een persoonlijk aan de ouders 
uitgereikte nieuwsbrief van januari 2018, zou de informatie betreffende de 3-uursregeling gedeeld 
zijn met ouders, aldus de houder. 
In het pedagogisch beleid, ook op de website te vinden, beschrijft de houder wel de 3-uursregeling, 
echter met een te ruime interpretatie van deze regeling. Middels overleg en overreding wordt het 
pedagogisch beleid met de juiste informatie betreffende de 3-uursregeling aangepast; waarmee 
alsnog, na overleg en overreding aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
Oudercommissie 
 
Voor deze locatie is een oudercommissie ingesteld, welke bestaat uit 4 leden. 
  
Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie 
toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. Dit heeft de oudercommissie 
gedaan. Uit de antwoorden is gebleken dat de houder de oudercommissie in de gelegenheid stelt 
haar eigen werkwijze te bepalen. Ouders worden voldoende geïnformeerd over beleid en eventuele 
wijzigingen hierin. De oudercommissie geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de opvang. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende oudercommissie is voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Vragenlijst oudercommissie (2018) 
 Website (www.derekeltjes.nl) 
 Nieuwsbrieven (2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

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

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, leidt dit niet 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum 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 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) 
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Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio 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) 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep berekend op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit. Gebruik kan 
worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 7 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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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De houder of voorgenomen houder 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 er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue 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 risico’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 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 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 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 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) 
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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: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- 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) 

Het door de houder 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 wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(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 bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
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, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur 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 van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder 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, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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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) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder 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 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 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) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

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 pedagogisch 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. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 



 

22 van 23 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-06-2018 

De Rekeltjes te Alkmaar 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Rekeltjes 
Website : http://www.derekeltjes.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009964436 
Aantal kindplaatsen : 56 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Marina Anatolievna Stoop-Zirko 
Website : www.derekeltjes.nl 
KvK nummer : 37155722 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw P. Leter 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Alkmaar 
Adres : Postbus 53 
Postcode en plaats : 1800BC ALKMAAR 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 03-08-2018 
Zienswijze houder : 16-08-2018 
Vaststelling inspectierapport : 16-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze  bij het concept Inspectierapport van de inspectie bij KDV De Rekeltjes op 20 juni 
2018. 
  
Op 20 jun jl. zijn wij in het kader van het jaarlijkse onaangekondigd  inspectieonderzoek bezocht 
door de toezichthouder GGDHollands Nooorden. Wij zijn zeer tevreden met de uitkomst van het 
onderzoek en de gedane conclusies en aanbevelingen. Als gevolg van de per januari 2018 
ingevoerde wet IKK zijn er een aantal belangrijke wijzigingen  in de kwaliteitseisen voor 
kinderopvang gekomen.Een groot deel van de IKK-kwaliteitseisen is in 2018 ingegaan. Een aantal 
andere nieuwe maatregelen  volgen in 2019. De wijzigingen als gevolg van de Wet Ikk  hebben 
het voor  ons ook noodzakelijk gemaakt een aantal aanpassingen te doen in de onder andere het 
Pedagogisch beleidsplan  en het Beleidsplan veiligheid en gezondheid. De toezichthouder heeft ons 
hier nadrukkelijk op gewezen en ons de ruimte geboden deze aanpassingen te doen. De 
aanbeveling van de toezichthouder om een  intensievere verslaglegging te doen van 
vergaderingen en bijeenkomsten met beroepskrachten nemen wij zeker ter harte. Wij zullen alles 
in het werk stellen om tot een betere toekomstige verslaglegging te komen. 
  
Wij blijven er naar streven  onze dienstverlening continu te verbeteren. 
Marina Stoop-Zirko Eigenaar KDV en BSO De Rekeltjes 
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