
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    SGOOIERS (KDV) 

    Schapendrift 66 

    1251 XH Laren 

    Registratienummer 230412725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Gooi & Vechtstreek 

In opdracht van gemeente:  Laren 

Datum inspectie:   24-08-2021 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 12-10-2021 



 

 

2 van 34 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-08-2021 

SGOOIERS te Laren 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 9 

Veiligheid en gezondheid ................................................................................................. 14 

Accommodatie ................................................................................................................ 18 

Ouderrecht ..................................................................................................................... 19 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 22 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 22 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 23 

Veiligheid en gezondheid ................................................................................................. 26 

Accommodatie ................................................................................................................ 29 

Ouderrecht ..................................................................................................................... 29 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 32 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 32 

Gegevens houder ............................................................................................................ 32 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 32 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 32 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 32 

Planning ........................................................................................................................ 33 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 34 



 

 

3 van 34 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-08-2021 

SGOOIERS te Laren 

 

 

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. 

De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus en gastouders. 

 

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko en de Wet innovatie kwaliteit 

kinderopvang (IKK). 

 

Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt 

in opdracht van de gemeente tenminste één keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder 

van de GGD. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de 

GGD'en bij de inspectie volgens het model risico-gestuurd toezicht: Uitgebreider onderzoek waar 

nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. Op basis hiervan is het rapport dat voor u ligt tot stand 

gekomen. 

 

Achter in het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang 

waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan. Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie 

op de inhoud van het inspectierapport heeft gegeven kunt u deze zienswijze vinden op de laatste 

bladzijde. 

 

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

Op 24 augustus 2021 vond een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek plaats bij 

kinderdagverblijf SGOOIERS. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn 

getoetst. 

 

Beschouwing 

In de beschouwing worden de resultaten bij de uitgevoerde inspectie beschreven. Na de 

bevindingen, de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgt informatie over 

de huidige inspectie. 

  

Bevindingen 

Bij de inspectie zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn getoetst. De toezichthouder 

concludeert dat binnen de domeinen ‘Pedagogisch klimaat', 'Veiligheid en gezondheid' 

'Accommodatie' en ‘Ouderrecht’ aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Binnen het domein ‘Personeel en groepen’ wordt niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Het 

betreft de voorwaarden: het inschrijven van personen in het personenregister kinderopvang. De 

bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
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Algemeen 

Kinderdagverblijf SGOOIERS richt zich op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de leeftijd 

van 2 tot 4 jaar. De locatie is gevestigd in de tennishal Sprokkelenburg in Laren. Er is op de locatie 

1 groep van maximaal 16 kinderen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Op 12 juli 2019 heeft het onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Kinderdagverblijf SGOOIERS 

is op 12 augustus 2019 geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang. Op 29 november 

heeft het onderzoek na registratie plaatsgevonden. Daarbij is aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Het jaarlijks onderzoek van 2020 voldeed na herstelaanbod aan alle getoetste 

voorwaarden. Het betrof de volgende voorwaarden: de regeling met betrekking tot het afwijken 

van de beroepskracht-kindratio en dat kinderen zo nodig worden doorverwezen naar passende 

instanties opnemen in het beleid. En het voldoende inspannen voor het vormen van een 

oudercommissie. 

  

Huidige inspectie 

De huidige inspectie vond plaats op 24 augustus 2021. Het betrof een jaarlijks onderzoek. Op 24 

augustus 2021 is gesproken met de locatieverantwoordelijke. De onaangekondigde observatie van 

de praktijk heeft aansluitend plaatsgevonden. Op 13 september 2021 is telefonisch gesproken met 

de locatieverantwoordelijke. 

De locatieverantwoordelijke heeft op 29 augustus 2021 en aanvullend op 15 september 2021 de 

benodigde documenten toegestuurd.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat dateert van 15 augustus 2021 (versie 3.9). 

De houder dient er zorg voor te dragen dat er op zijn locaties conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld en dient, om dat te bereiken, het beleid bij de beroepskrachten bekend te maken. 

De beroepskrachten krijgen voor aanvang van hun werkzaamheden het pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast bespreekt de houder het pedagogisch beleidsplan tijdens teamvergaderingen. 

 

Tijdens de observatie op de groepen en het gesprek met de beroepskrachten is waargenomen dat 

er in de praktijk conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld. Zo is met de beroepskrachten 

gesproken over de wijze waarop de beroepskrachten invulling geven aan de onderwerpen: 

observeren en wennen. In het pedagogisch beleidsplan staat over het observeren: 'Dagelijks 

worden er noties gemaakt van de kinderen. Er ligt een observatiedocument in het kantoor. Hierop 

noteren we meteen als er iets opvalt bij een kind of welk materiaal hij/zij gemaakt heeft en hoe. 

Om de twee weken worden er drie kinderen besproken, eventuele bijzonderheden worden 

genoteerd in het volgdocument en bij oudergesprekken worden deze documenten er bijgehaald.' 

Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht een notitie maakt wanneer een kind klaar is 

met het materiaal wat is aangeboden door de beroepskracht. In het gesprek geeft de 

beroepskracht aan elke keer te noteren met welk materiaal het kind heeft gewerkt en hoe dit is 

verlopen. 

In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende over het wennen: 'Bij aanvang van de 

opvangperiode is er sprake van wennen. Het kind en de ouders zijn nieuw op de groep en daar 

wordt rekening mee gehouden. In overleg met de ouders bepalen de pedagogisch medewerkers 

hoe het wenschema wordt opgebouwd. De tijd dat het kind op de opvang doorbrengt wordt tijdens 

het wennen steeds opgebouwd. Vanwege leeftijd, persoonlijkheid, thuissituatie en andere factoren 

is het wennen voor ieder kind individueel. Dit kan variëren van een aantal keren met de ouder erbij 

een uurtje wennen tot één keer een dagdeel zonder ouder.' Tijdens de observatie is gezien dat er 

een kind aan het wennen was. De moeder van het kind was hier bij aanwezig. In het gesprek met 

de beroepskracht geeft de beroepskracht aan dat het wenproces voor ieder kind anders verloopt. 

Het wennen is een proces wat altijd in overleg gaat met ouders. 

 

De houder heeft voldaan aan zijn plicht om er zorg voor te dragen dat er conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld. 
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In het pedagogisch beleidsplan geeft de houder, op concrete wijze, de volgende wettelijke 

onderwerpen weer: 

 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 

in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

 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. 

 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. 

 De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 

 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 aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 

stamgroepruimte kunnen verlaten. 

 Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra 

dagdelen. 

 De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 

Conclusie 

De houder heeft een actueel pedagogisch beleidsplan dat (in combinatie met het werkplan) alle 

verplicht te beschrijven onderwerpen bevat. De houder draagt zorg voor uitvoering van het 

pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Om te beoordelen of de houder verantwoorde dagopvang biedt heeft er op 24 augustus 2021 een 

observatie plaatsgevonden. Deze observatie heeft plaatsgevonden op een ochtend gedurende 

momenten van vrij spel, tafelmoment, activiteit en buitenspelen. 

Er is één groep geopend, namelijk de peutergroep. 

 

Bij binnenkomst van de toezichthouder zijn de kinderen zowel binnen als buiten vrij aan het spelen 

en worden er kinderen gebracht. Één beroepskracht gaat met vier kinderen een activiteit doen in 

een aparte ruimte. Na deze activiteit gaan de kinderen aan tafel om fruit te eten. 

 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor 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; 
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 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. 

Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. De dik- en cursief 

gedrukte tekst zijn uit het 'Veldinstrument observatie' overgenomen. De tekst die volgt onder het 

kopje observatie is een uitwerking daarvan zoals deze is waargenomen in de praktijk. 

 

Bieden van emotionele veiligheid 

Steun krijgen 

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 

reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 

steun nodig hebben. 

 

Observatie 

Een beroepskracht loopt door de groepsruimte en vraagt aan twee kinderen of zij mee gaan naar 

de 'basisschool'. Zo wordt een aparte ruimte binnen de locatie genoemd. De kinderen reageren hier 

enthousiast op en lopen meteen naar de deur. Wanneer andere kinderen dit horen zeggen zij dat 

zij ook naar de 'basisschool' willen. De beroepskracht legt uit dat er al vier kinderen zijn en dat zij 

een andere keer weer mee mogen. Tijdens de activiteit schakelen de kinderen de hulp van de 

beroepskracht in als zij niet verder kunnen met de activiteit. De beroepskracht geeft aanwijzingen 

aan de kinderen, waarop de kinderen weer enthousiast verder gaan met hun activiteit. 

 

Stimuleren van persoonlijke competentie 

Steun bieden 

De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit nodig is of de 

situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende 

situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen. 

 

Observatie 

Tijdens het vrij spel moment komt een kind naar de beroepskracht toe en vertelt dat een kind met 

de zaag en de hamer op de blokken gaat. Waarop de beroepskracht reageert: "Ja [...] vind dat 

leuk om erop te zagen." Het kind zegt: "Ja, maar ik vind dat niet nodig." De beroepskracht vraagt 

aan het kind hoe het kind dit kan oplossen. "Is het bijvoorbeeld mogelijk dat [...] dit ergens anders 

gaat doen?" Het kind zegt: "Nee dat kan niet." De beroepskracht vraagt: "Heb je mijn hulp nodig?" 

Waarop het kind reageert met ja. De beroepskracht loopt samen met het kind naar het andere kind 

en lossen samen de situatie op. 

 

Stimuleren van sociale competentie 

Samen spelen samen leren 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 

De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 
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Observatie 

Buiten is een kind een pad aan het maken met plastic speeltegels. Een ander kind loopt hier 

achteraan en maakt de speeltegels los. De beroepskracht ziet dit en loopt naar het kind toe. "Kijk 

eens, [...] heeft dit gemaakt en nu maak jij het kapot. Denk jij dat [...] dat leuk vind?" vraagt de 

beroepskracht. Het kind zegt: "Maar ik wil een huisje bouwen." De beroepskracht zegt tegen het 

kind dat, dat wel kan als maar niet alles kapot gemaakt wordt. De beroepskracht en het kind 

beginnen met het maken van een huis. Een ander kind komt erbij staan. De beroepskracht vraagt 

aan het kind: "Wij zijn een huisje aan het maken, kom jij helpen?" Het kind stemt in en komt bij 

het kind en de beroepskracht zitten. Wanneer het niet helemaal lukt vraagt de beroepskracht aan 

een ander kind of hij wil helpen. De beroepskracht trekt zich terug en zo zijn drie kinderen samen 

een huis aan het bouwen. 

 

Overdracht van normen en waarden 

Afspraken en regels 

In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 

handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 

consequent toe. 

 

Observatie 

Bij het fruitmoment mogen de kinderen zelf hun bakje vullen met fruit. Het fruit zit in een grote 

bak met een lepel. Op deze manier kunnen de kinderen zelf kiezen welk fruit en hoeveel fruit zij 

willen eten. De beroepskracht vertelt dat kinderen in principe hun bakje met fruit leeg moeten 

eten. Als een kind dat niet wil is het prima maar dan mag het niet nog een cracker eten. Tijdens 

het fruit moment kijken de beroepskrachten eerst of de kinderen hun fruit op hebben voordat zij 

toestemming geven aan de kinderen om een cracker te pakken. 

 

Naast bovenstaande observaties zijn er meer situaties waargenomen waarin de competenties naar 

voren kwamen. 

Aan de ontwikkeling van alle vier de competenties wordt aandacht besteed bij kinderdagverblijf 

SGOOIERS. 

 

Conclusie 

Bij kinderdagverblijf SGOOIERS wordt aan de getoetste voorwaarde van verantwoorde dagopvang 

voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (aanwezige beroepskrachten, op 24 augustus 2021) 

 Observatie(s) (onaangekondigd, op 24 augustus 2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 3.9 augustus 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. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

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 

Natuurlijke personen als bedoeld in de onderdelen a tot en met e (art. artikel 1.50 derde lid, Wko) 

dienen te zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De houder dient zorg te dragen 

voor koppeling van deze personen inclusief hemzelf. Er heeft een steekproef plaatsgevonden die 

bestond uit alle beroepskrachten, pedagogisch coach, één vrijwilliger en de houder. Alle 

beroepskrachten, één pedagogisch coach en de vrijwilliger zijn ingeschreven en gekoppeld in het 

Personenregister kinderopvang. Eén pedagogisch coach is niet ingeschreven en gekoppeld in het 

Personenregister kinderopvang. De houder geeft aan vergeten te zijn de pedagogisch coach in te 

schrijven en te koppelen in het Personenregister kinderopvang. De houder geeft aan de 

pedagogisch coach zo snel mogelijk in te schrijven en te koppelen. 

 

Een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid kan zijn werkzaamheden pas aanvangen nadat de 

houder deze persoon heeft gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. Gedurende het bezoek 

van de toezichthouder is de startdatum van één beroepskracht en één pedagogisch coach 

opgevraagd. Geconstateerd is dat de beroepskracht voor aanvang van haar werkzaamheden is 

gekoppeld aan de houder. De pedagogisch coach is niet voor aanvang van haar werkzaamheden 

gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De toezichthouder adviseert de gemeente handhaven op dat de houder niet voldoet aan de eisen 

met betrekking tot de VOG’s en het personenregister kinderopvang. Geconstateerd is dat de 

houder één persoon niet heeft ingeschreven en zijn werkzaamheden heeft laten aangevangen 

voordat er sprake was koppeling met de houder in het personenregister kinderopvang. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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 
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opgevangen; 

d. 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; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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 

Alle beroepskrachten dienen in het bezit te zijn van een passende beroepskwalificatie. De houder 

en haar partner functioneren beiden als beroepskracht, daarnaast is er nog één beroepskracht 

werkzaam. Deze beroepskrachten beschikken over een passend diploma dat is opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Bijlage 13 van de cao Kinderopvang beschrijft de kwalificatie-eis pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach. Eén van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach beschikt over een diploma dat kwalificeert voor de functie van 

pedagogisch medewerker en is daarnaast in het bezit van het certificaat pedagogisch 

medewerker/coach. Eén pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een diploma dat 

kwalificeert voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

 

Conclusie 

De houder voldoet in het kader van formatie aan de gestelde opleidingseisen. De beroepskrachten 

en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over diploma's die kwalificeren voor de 

functies. 

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

stagiaires 

De houder van een kindercentrum dient voldoende beroepskrachten in te zetten voor het aantal 

kinderen dat wordt opgevangen. Gedurende activiteiten waarbij de stamgroep wordt verlaten, die 

zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan, mag dit niet leiden tot een verlaging van het totaal 

aantal benodigde beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 

Er mag worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio op de tijdstippen genoemd in het 

pedagogisch beleidsplan met een maximum van drie uur. Gedurende deze tijdstippen dient 

minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten ingezet te zijn. 

 

De beroepskracht-kindratio wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels. Er kan ook gebruik worden 
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gemaakt van de website www.1ratio.nl. Gedurende het bezoek van de toezichthouder is de 

volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd: 

Groep Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal benodigde 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

2-4 jaar 

Maximaal 16 

kinderen 

13 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

 

Daarnaast is de beroepskracht-kindratio gecontroleerd voor de periode van 16 augustus 2021 tot 

en met 24 augustus 2021, middels een steekproef van vier dagen. Er is aan de beroepskracht-

kindratio voldaan. 

 

Gedurende het bezoek van de toezichthouder vindt er een activiteit plaats. Deze activiteit is 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Er wordt tijdens de activiteit afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio, maar het aantal beroepskrachten is niet verminderd ten opzichte van de 

ratio voorafgaand aan de activiteit. 

 

De houder heeft de tijdstippen waarop kan worden afgeweken vastgelegd in het pedagogisch 

beleidsplan. Het bezoek van de toezichthouder vond plaats buiten deze tijdstippen. Er werd niet 

afgeweken van de beroepskracht kindratio. 

 

Achterwacht 

De achterwachtregeling is beschreven in het beleid veiligheid- en gezondheid. Bij de inspectie is 

niet gebleken dat de uitvoering anders is dan beschreven.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen met betrekking tot formatie in het kader van de beroepskracht-

kindratio en de afwijkingen hier omtrent. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Berekening en inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker dient bepaald te worden door het 

nemen van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). Als uitgangspunt voor de gegevens dient de peildatum 1 januari van het 

betreffende jaar genomen te worden. 

 

Volgens de berekening van de houder exploiteert de houder in 2020 één en in 2021 één 

kindercentra. Dit komt overeen met de gegevens uit het LRK. Volgens de houder waren er op 

peildatum 1 januari 2020 in totaal 2 fte beroepskrachten werkzaam bij de houder. Op 1 januari 

2021 was dit 2 fte. 

 

De minimale ureninzet voor 2020 is door de houder op juiste wijze berekend op 70 uur, waarvan 

50 uur voor beleid en 10 uur voor coaching door de interne pedagogisch beleidsmedewerker/coach, 

10 uur externe coaching voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en tevens beroepskracht. 

Dit is de minimale ureninzet voor 2 fte beroepskracht. Volgens de houder waren er op peildatum 1 

januari 2021 in totaal 2 fte beroepskrachten werkzaam bij de houder. De minimale ureninzet voor 

2021 is door de houder op juiste wijze berekend op 70 uur,  waarvan 50 uur voor beleid en 20 uur 

voor coaching. 

 

Voor de interne beleidsmedewerker/coach is geen officiële aanstelling omdat het een meewerkend 

partner betreft.  
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Uit de verantwoording blijkt dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach voldoende uren 

beschikbaar heeft naast het werk als beroepskracht. Het is aannemelijk dat de houder voldoet aan 

de minimale benodigde inzet van 2020. 

  

De houder is in de berekening van 2020 uitgegaan van in totaal 2 fte beroepskrachten. Omdat één 

beroepskracht de houder betreft en de andere beroepskracht meewerkend partner is zijn de 

beroepskrachten niet aangesteld voor een bepaald aantal uren. Wanneer de houder een nieuwe 

beroepskracht aanneemt voor een bepaald aantal uren dient de houder deze uren te vertalen naar 

aantal fte. 

 

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder dient er voor te zorgen dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. Omdat de 

houder één locatie heeft, is, op dit moment door de formulering van wet- en regelgeving, met 

name van belang of iedere beroepskracht coaching heeft ontvangen. De urenverdeling en de 

communicatie van de urenverdeling zijn in dit onderzoek niet beoordeeld. 

 

Uit het gesprek met beroepskrachten van SGOOIERS en de verantwoording blijkt dat de 

beroepskrachten daadwerkelijk zijn gecoacht door een pedagogisch beleidsmedewerker in 2020. 

Coaching vond onder andere plaats door het bespreken van leerdoelen en video interactie 

begeleiding. 

  

Conclusie 

De berekening en de inzet van het minimaal aantal uren pedagogisch beleidsmedewerker voldoet. 

De urenverdeling is per kindercentrum schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk voor beroepskrachten 

en ouders. In de urenverdeling is onderscheid gemaakt tussen coaching en beleid. De verdeling is 

zodanig vormgegeven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderen dienen opgevangen te worden in één stamgroep waarbij rekening wordt gehouden met de 

maximale groepsgrootte. 

Kinderdagverblijf SGOOIERS heeft één stamgroep. 

 

Gedurende het bezoek van de toezichthouder worden alle kinderen opgevangen in de stamgroep 

waarin zij zijn ingedeeld. 

 

Bij SGOOIERS wordt er gewerkt met drie vaste beroepskrachten, namelijk een beroepskracht, de 

houder en haar partner. Op de locatie informeert de houder de ouders bij de aanmelding over 

welke beroepskrachten op de locatie werken. 

 

Aan alle kinderen is een mentor toegewezen. De houder heeft dit vastgelegd bij de aanmelding. De 

aangewezen mentor is een beroepskracht van het kind. Periodiek bespreekt de mentor de 

ontwikkeling met de ouders, dit doet hij in ieder geval na de eerste drie maanden en vlak voor het 

kind vier wordt. Buiten deze periodieke besprekingen om is de mentor ook aanspreekpunt bij 

vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

 

Voor kinderen van één jaar of ouder geldt dat er ten hoogste drie vaste beroepskrachten 

toegewezen mogen zijn waarvan er per dag ten minste één werkzaam is in de stamgroep van het 

kind. Indien er vanwege de grootte van de groep drie of meer beroepskrachten tegelijk werken dan 

worden er ten hoogste vier vaste gezichten toegewezen aan het kind. 
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Uit het personeelsrooster en een steekproef van de kindplanning blijkt dat er met vaste gezichten 

wordt gewerkt. Op kinderdagverblijf SGOOIERS worden kinderen van één jaar of ouder 

opgevangen en wordt met ten hoogste twee beroepskrachten per dag gewerkt. Aan deze kinderen 

zijn ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen omtrent stabiliteit voor de opvang van kinderen. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal dient als voertaal te worden gebruikt. Bij kinderdagverblijf SGOOIERS wordt 

de Nederlandse taal gebruikt. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen omtrent het gebruik van de voertaal. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch op 13 september 2021) 

 Interview (aanwezige beroepskrachten, op 24 augustus 2021) 

 Observatie(s) (onaangekondigd, op 24 augustus 2021) 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 31 augustus 2021) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (ontvangen op 29 augustus 2021) 

 Presentielijsten (16 augustus 2021 tot en met 24 augustus 2021) 

 Personeelsrooster (16 augustus 2021 tot en met 24 augustus 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coaching- en beleidsuren SGOOIERS 

2020, Coaching- en beleidsuren SGOOIERS 2021) 
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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 

De houder van kinderdagverblijf SGOOIERS heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid 

(versie juni 2021).  

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft dat beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers en ouders het beleid en de evaluaties daarvan op de website en in het 

ouderportaal terug kunnen vinden. Nieuwe medewerkers ontvangen het beleid voor aanvang van 

hun werkzaamheden. 

 

De houder dient er zorg voor te dragen dat er conform het beleid gehandeld wordt door het beleid 

bekend te maken bij beroepskrachten. De houder dient er ook zorg voor te dragen dat het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het 

vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. In het beleid staat hier onder 

andere over: 'Het V&G wordt elke twee weken intern besproken in het teamoverleg' . Uit notulen 

blijkt dat het beleid veiligheid en gezondheid is besproken. Zo is door de houder en de 

beroepskrachten de buitenruimte gecontroleerd op veiligheid. 

 

Risico’s en plan van aanpak 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid dienen verschillende onderdelen concreet beschreven te 

zijn, waaronder de risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met 

zich brengt. Daarbij dient in ieder geval in te worden gegaan op de voornaamste risico’s met grote 

gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen en het risico op grensoverschrijdend 

gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers, overige 

aanwezige volwassenen en kinderen. 

 

Voor de risico’s met grote gevolgen en het risico op grensoverschrijdend gedrag dient een plan van 

aanpak te zijn opgesteld. In dit plan van aanpak dient in concrete termen te zijn aangegeven welke 

maatregelen binnen welke termijn zijn/worden genomen en wat de handelswijze is indien het risico 

zich ondanks de genomen maatregelen toch voordoet. 
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In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van kinderdagverblijf SGOOIERS is voor elk beschreven 

voornaam risico met grote gevolgen en het risico op grensoverschrijdend gedrag een plan van 

aanpak dat volledig is. In het plan van aanpak is aandacht besteed aan het inperken van 

grensoverschrijdend gedrag doordat in ieder geval het vierogenprincipe beschreven is. 

 

Zo staat het risico: 'Kind wordt vermist op de opvang' in het beleid, met de volgende 

maatregel(en): 

 

 Risico  Maatregelen  Termijn  Handelswijze 

'Kind 

wordt 

vermist 

op de 

opvang'   

'- Bij het brengen en halen dienen 

ouders de voordeur goed te 

sluiten. Dit geldt ook voor PM’ers. 

- Kinderen mogen niet zonder een 

PM’er de groep verlaten. 

- Kinderen worden niet aan 

onbekende personen 

meegegeven. Indien een 

onbekende een kind komt 

ophalen, moeten ouders dit 

voorafgaand melden en een 

foto/beschrijving van aanleveren. 

- Het groepsportaal wordt 

bijgehouden met in/uitchecken 

zodat PM’ers op de hoogte zijn 

van de aanwezige kinderen. 

- De buitendeur is niet direct 

toegankelijk voor de kinderen 

omdat de klink van de deur 

omhoog staat. 

- Er zit een schuif hoog op de 

entree deur van ruimte A zodat 

kinderen niet zelf de deur kunnen 

openmaken. 

- De kinderen bevinden zich enkel 

onder direct toezicht; tijdens de 

opvang onder toezicht van 

beroepskracht en bij het 

halen/brengen onder toezicht van 

de ouders. 

- Bij het verlaten van het terrein 

wachten de kinderen bij de witte 

streep. 

-Bij elke wisseling van een 

activiteit worden de kinderen 

geteld.' 

'Doorgaans' 'Wanneer een kind onverhoopt toch 

vermist wordt in het gebouw gaat 

het protocol “vermissing” in gang. 

De volgende handelswijze wordt 

uitgevoerd: 

- Eén PM’er blijft op de groep en 

vraagt aan de andere kinderen 

waar het kind zou kunnen zijn. 

- Eén PM’er gaat in het gebouw 

zoeken. Niet langer dan 15 

minuten. 

- Indien mogelijk worden de 

barmedewerkers, pandeigenaar, 

vrijwilligers en tennis bezoekers 

ingezet om te helpen zoeken. Als er 

voldoende mensen aanwezig zijn, 

gaat iemand ook alvast buiten 

zoeken.'  

 

Dit risico is specifiek voor de locatie. Tijdens de observatie is waargenomen dat er op de deur van 

ruimte A hoog een schuif zit. In het gesprek met de beroepskrachten is benoemd dat zij letten op 

dat deuren dicht zitten en altijd kinderen tellen.  
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Omdat niet alle risico’s afgedekt kunnen worden en kinderen met risico’s met minder grote 

gevolgen om moeten leren gaan, dient er een beschrijving te zijn van de wijze waarop kinderen 

wordt geleerd om te gaan met risico’s die niet als voorname risico’s worden aangemerkt. Het 

betreft hier een beschrijving in algemene zin. De houder heeft een beschrijving in algemene zin in 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen. Een voorbeeld van de wijze waarop kinderen 

wordt geleerd om te gaan met bovengenoemde risico’s is: 

'Een omgeving zonder een enkel risico is niet alleen onrealistisch maar zou het kind ook de kans 

ontnemen om te leren risico’s in te schatten en er mee om te gaan. Als zij vervolgens in een 

andere omgeving komen, zoals een openbare ruimte, zouden zij niet weten hoe te handelen 

waardoor de veiligheid van de kinderen juist in het geding komt. Kortom: het bieden van een 

omgeving zonder enig risico verhoogt de uiteindelijke veiligheid van de kinderen niet maar 

verschuift het naar de toekomst. Daarom geloven wij dat er een middenweg gevonden dient te 

worden door enerzijds heldere (werk)afspraken met alle aanwezigen en concrete evaluatie op ons 

handelen. Anderzijds door kinderen en ouders te betrekken bij de veiligheid en gezondheid en hen 

ook ruimte hierin te bieden.' 

 

Tijdens de observatie op de groepen en het gesprek met de beroepskrachten is waargenomen dat 

er in de praktijk conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. De houder heeft 

voldaan aan zijn plicht om er zorg voor te dragen dat er conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 

Achterwacht 

De achterwachtregeling is opgenomen in het beleid veiligheid- en gezondheid. 

Indien een beroepskracht alleen in het pand aanwezig is en er wordt aan de beroepskracht-

kindratio voldaan, dan zijn medewerkers van de tennis, het zwembad of de fitness beschikbaar en 

binnen 15 minuten aanwezig. In het geval dat een beroepskracht alleen in het pand aanwezig is en 

er wordt niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio, dan zijn medewerkers van de tennis 

aanwezig in het pand. 

 

EHBO 

Gedurende de gehele openingstijd is er iemand aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen 

van eerste hulp aan kinderen. Om tot dit oordeel te komen zijn de EHBO-certificaten van alle 

beroepskrachten opgevraagd. De personen die in de steekproef zijn opgenomen beschikken over 

een kwalificatie die is opgenomen in de Regeling Wet kinderopvang gestelde nadere regels. 

 

Conclusie 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat alle verplichte onderdelen bevat. Hij 

draagt er zorg voor dat er in de praktijk volgens het beleid wordt gehandeld. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs is aangegeven hoe met signalen van 

huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. 

De houder heeft dit vastgelegd in het document 'Protocol ‘kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang' opgesteld door BOinK, Brancheorganisatie 

Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland. 

 

Deze meldcode is volledig en bevat de volgende elementen: 

 een stappenplan met een omschrijving van de verplicht te nemen stappen door het personeel 

bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

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

huiselijk geweld of kindermishandeling weegt; 
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 een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de te nemen 

stappen, inclusief een vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

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

 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. 

 

Naast de handelswijze bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling dient de 

houder ook de kennis en het gebruik te bevorderen van situaties waarbij: 

 de houder bekend is geworden dat een van zijn beroepskrachten zich schuldig heeft gemaakt 

aan een zedenmisdrijf of mishandeling jegens een kind van een ouder dat wordt opgevangen 

op één van zijn locaties; 

 beroepskrachten vermoeden dat een collega zich (mogelijk) schuldig heeft gemaakt aan een 

zedenmisdrijf of mishandeling van een kind; 

 beroepskrachten vermoeden dat de houder zich (mogelijk) schuldig heeft gemaakt aan een 

zedenmisdrijf of mishandeling van een kind dat wordt opgevangen op één van zijn locaties. 

 

De meldcode beschrijft de te nemen stappen in alle bovengenoemde situaties. De houder bevordert 

het gebruik en de kennis van de meldcode door de beroepskrachten een cursus te laten volgen. 

Daarnaast is de meldcode een standaard punt in het teamoverleg. De toezichthouder heeft notulen 

ingezien. In de notulen staat opgenomen dat de meldcode is doorgenomen. 

Ook is met de beroepskrachten gesproken over stappen uit de meldcode. Hieruit blijkt dat zij 

voldoende op de hoogte zijn van de inhoud van de meldcode. 

 

Conclusie 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die alle verplichte onderdelen 

bevat. Hij bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (aanwezige beroepskrachten, op 24 augustus 2021) 

 Observatie(s) (onaangekondigd, op 24 augustus 2021) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie juni 2021) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie juni 2018) 
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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 

Kinderdagverblijf SGOOIERS beschikt over binnen- en buitenruimtes die veilig, toegankelijk en 

passend in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen zijn 

ingericht. De groepsruimte is verdeeld in twee ruimtes, daarnaast beschikt SGOOIERS over een 

ruimte buiten de groepsruimte. In de groepsruimte zijn diverse speelhoeken, zoals een bouwhoek 

en een poppenhoek. De ruimte buiten de groepsruimte wordt ook wel de 'basisschool' genoemd. In 

deze ruimte worden, met kleine groepjes of individueel, activiteiten uitgevoerd. 

 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Per in het kindercentrum 

aanwezig kind dient er ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. 

 

Stamgroepen groot genoeg 

Aantal kinderen Aantal m² nodig Aantal m² beschikbaar 

16 kinderen 56 m² 93 m² 

 

De stamgroepen zijn groot genoeg voor het aantal op te vangen kinderen. 

 

Buitenruimte 

Per in het kindercentrum aanwezig kind dient er ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar te 

zijn. Kinderdagverblijf heeft 16 kindplaatsen. Dit betekent dat er 48 m² buitenspeelruimte 

aanwezig dient te zijn. De buitenspeelruimte van de locatie is 63 m² groot. Er is voldoende 

buitenspeelruimte beschikbaar. 

 

Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenruimte bij voorkeur aangrenzend, maar in ieder 

geval aangrenzend aan het gebouw waarin het is gevestigd. De buitenruimte van kinderdagverblijf 

SGOOIERS is aangrenzend aan het kindercentrum. 

 

 

Conclusie 

De binnen- en buitenruimtes voldoen aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (aanwezige beroepskrachten, op 24 augustus 2021) 

 Observatie(s) (onaangekondigd, op 24 augustus 2021) 

 Plattegrond (inclusief derde ruimte, ontvangen op 29 augustus 2021) 
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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 

De houder van een kindercentrum dient ouders en iedereen die daarom verzoekt te informeren 

over het te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d t/m 1.57d van de Wet kinderopvang. 

Dit houdt in dat de houder ouders dient te informeren over onder andere het Personenregister 

Kinderopvang, klachtenregeling en het klachtenjaarverslag. De Wet kinderopvang legt de nadruk 

op het informeren over het inspectierapport, de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de 

Geschillencommissie en het nadrukkelijk informeren over de tijden waarop er kan worden 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 

De houder plaatst de rapporten op de eigen website. Ouders worden geïnformeerd over de 

Geschillencommissie door informatie te plaatsen op de website en in het pedagogisch beleidsplan. 

De tijden waarop er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio zijn opgenomen in het 

pedagogisch beleidsplan van de houder. Het pedagogisch beleidsplan is door ouders te vinden in 

het ouderportaal en op de website. De houder stuurt regelmatig een bericht in het ouderportaal om 

ouders op de hoogte te houden van het gevoerde beleid. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan zijn informatieplicht. 

Oudercommissie 

De locatie heeft een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit drie leden. De 

oudercommissie is op 15 juni 2021 voor het laatst bij elkaar geweest. Bij de vergaderingen is de 

houder aanwezig. 

 

De houder heeft een reglement voor de oudercommissie samengesteld. In dit reglement zijn regels 

opgenomen omtrent het aantal leden, de wijze waarop leden worden gekozen en de zittingsduur 

van de leden. Het reglement bevat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie en 

wordt niet gewijzigd zonder instemming van de oudercommissie. 

 

Personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. De leden 

zijn gekozen uit en door ouders van wie de kinderen op kinderdagverblijf SGOOIERS worden 

opgevangen. De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

 

Een oudercommissie heeft de taak de houder te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van 

de Wet kinderopvang. Deze onderwerpen zijn: 
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a. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven verantwoorde opvang, in het bijzonder het 

pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 

b. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van 

opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

c. openingstijden; 

d. het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

e. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

f. wijziging van de prijs van kinderopvang. 

 

De houder heeft het afgelopen jaar onder andere advies gevraagd over het beleid veiligheid en 

gezondheid en over het pedagogisch beleid. 

 

Artikel 1.60 lid 2 t/m 7 van de Wet kinderopvang stelt ook het volgende: 

 de houder kan alleen afwijken van het advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en 

gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet; 

 de oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen 

genoemd in a t/m f; 

 de houder dient minimaal een keer per 12 maanden met de oudercommissie te overleggen 

over de invulling van het nog te voeren pedagogisch beleid en over het al gevoerde 

pedagogisch beleid; 

 de houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de 

oudercommissie nodig heeft; 

 de houder bespreekt het inspectierapport van de GGD met de oudercommissie; 

 de houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van de oudercommissie. 

 

De toezichthouder heeft van de oudercommissie geen signalen ontvangen dat bovenstaande niet 

op de juiste wijze wordt uitgevoerd. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan het ouderadviesrecht. De inhoud van het reglement voor de 

oudercommissie voldoet aan de wettelijke eisen. 

Klachten en geschillen 

Klachtenregeling 

De houder dient een klachtenregeling schriftelijk vast te leggen en hierin moet zijn opgenomen dat 

ouders klachten kunnen indienen met betrekking tot: 

 de gedragingen van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

 de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

In de regeling dient tevens beschreven te worden dat de houder: 

 de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

 de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 

 de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

 in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

In de klachtenregeling, versie zoals ontvangen op 29 augustus 2021 van de houder, zijn alle 

bovenstaande aspecten opgenomen. 
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De houder brengt de klachtenregeling en wijzigingen van de klachtenregeling op passende wijze 

onder de aandacht van ouders. Hij doet dit door de klachtenregeling te plaatsen op de website. De 

toezichthouder heeft geen signalen ontvangen dat de houder niet handelt overeenkomstig de 

klachtenregeling. 

 

Klachtenjaarverslag 

De houder verklaart dat er in 2020 geen schriftelijke klachten zijn ingediend. Indien er geen 

klachten zijn ontvangen hoeft de houder geen klachtenjaarverslag op te stellen. De houder heeft 

daarom niet voor 1 juni 2021 een klachtenjaarverslag aan de GGD toegestuurd. 

 

Geschillencommissie 

De houder dient aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor de behandeling 

van: 

 geschillen tussen houder en ouder over een gedraging van de houder of een bij de houder 

werkzame persoon jegens ouder of kind; 

 geschillen tussen houder en ouder over de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

 geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het 

wettelijk adviesrecht. 

De houder is met het KvK nummer uit het NHR aangesloten bij de Geschillencommissie 

Kinderopvang sinds 3 mei 2019. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan het klachtenrecht. De inhoud van klachtenregeling voldoet aan de wettelijke 

eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch op 13 september 2021) 

 Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 3 september 2021) 

 Reglement oudercommissie (versie april 2021) 

 Notulen oudercommissie 

 Website (www.sgooiers.nl) 

 Nieuwsbrieven 

 Overzicht samenstelling oudercommissie 

 Klachtenregeling (versie zoals ontvangen op 29 augustus 2021) 
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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) 

 

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 minimumaantal 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 
 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 
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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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 
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ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a 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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 
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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 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 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 
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze 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, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 



 

 

29 van 34 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-08-2021 

SGOOIERS te Laren 

 

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) 

 

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 en 1.60c lid 1 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) 

 

De houder van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum 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) 
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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) 

 

De houder van een kindercentrum 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 van 

een kindercentrum 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 en 1.60c lid 2 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 van 

een kindercentrum 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) 
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Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : SGOOIERS 

Website : http://www.sgooiers.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000039696871 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Elisabeth Cornelia Maria Ouwerkerk - van Vliet 

KvK nummer : 71515844 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 

Adres : Postbus 251 

Postcode en plaats : 1400 AG Bussum 

Telefoonnummer : 035-6926377 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. de Bree 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Laren 

Adres : Postbus 71 

Postcode en plaats : 3755 ZH EEMNES 
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Planning 

Datum inspectie : 24-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 30-09-2021 

Zienswijze houder : 10-10-2021 

Vaststelling inspectierapport : 12-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 19-10-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze: 

Graag willen wij de GGD weer bedanken voor de prettige samenwerking tijdens de jaarlijkse 

controle. Wij hebben zowel het bezoek als de telefonische contacten opbouwend en prettig ervaren. 

 

Zo zijn we weer blij met de jaarlijkse inspectie. We zijn pas twee jaar open en het is fijn dat we zo 

met elkaar voor een verantwoorde kinderopvang zorgen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ellen Ouwerkerk 

www.sgooiers.nl 

06 39537056 

KVK 71515844 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


