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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 

Peuterplusgroep IQbus is gelegen in de christelijke basisschool Dok 19. 

De peuterplusgroep heeft de beschikking over een eigen groepsruimte. 

Er zijn 7 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig tijdens de inspectie. 

 

Zowel de houder als de beroepskracht hebben zich coöperatief getoond bij dit inspectie-onderzoek. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Onderzoek voor registratie 

18-07-2018; Er is een positief advies gegeven tot registeropname. Wel wordt niet voldaan aan alle 

getoetste kwaliteitsvoorschriften. Het pedagogisch beleidsplan voldoet nog niet aan alle 

kwaliteitsvoorschriften. Op het onderdeel meldcode kindermishandeling zijn er aandachtspunten 

beschreven. 

 

Onderzoek na registratie 

08-01-2019; Tijdens dit onderzoek wordt aan veel kwaliteitsvoorschriften voldaan. Op een aantal 

domeinen wordt niet voldaan aan een aantal kwaliteitsvoorschriften, waaronder Veiligheid en 

gezondheid, pedagogisch klimaat en personeel en groepen.  

 

Nader onderzoek 

14-05-2019; Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de houder zich heeft ingespannen om te 

voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften. Gebleken is dat houder op de onderdelen 'veiligheid en 

gezondheid' en 'pedagogisch beleidsplan' herstel heeft doorgevoerd. Echter, het herstel is niet op 

alle onderdelen voldoende doorgevoerd. Er wordt niet aan een kwaliteitsvoorschrift voldaan binnen 

het onderdeel 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. 

 

Nader onderzoek 

19-07-2019; Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de houder zich heeft ingespannen om te 

voldoen aan het kwaliteitsvoorschrift. Dit heeft geleid tot voldoende herstel. 

 

Jaarlijks onderzoek 

1 september 2020; Uit het jaarlijks onderzoek wordt op een aantal domeinen niet voldaan aan een 

kwaliteitsvoorschrift: 

• Veiligheid en gezondheid 

• Ouderrecht 

• Personeel en groepen 

 

Nader onderzoek  

11 januari 2021; Op de domeinen veiligheid en gezondheid, ouderrecht zijn niet aan alle 

voorwaarden voldaan. 
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Huidige bevindingen: 

Er wordt niet voldaan aan het domein personeel en groepen. 

 

In het rapport is dit terug te lezen. 

 

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. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een document aangeleverd dat heet: 

Pedagogisch werkplan peuterplusgroep IQbus, versie juli 2021  

Het pedagogisch werkplan is digitaal aangeleverd. 

 

In het werkplan worden o.a. de volgende onderwerpen voldoende beschreven: 

• Visie 

• Mentorschap 

• Werkwijze, leeftijdsopbouw en leeftijd 

• Wennen 

• Dagritme en routines 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en de doorlopende ontwikkellijn 

met het basisonderwijs 

 

 De beroepskracht laat d.m.v. haar handelen zien te werken conform het pedagogisch beleid. 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de kwaliteitsvoorschriften. 
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Pedagogische praktijk 

De praktijkobservatie omtrent de pedagogische praktijk is uitgevoerd op dinsdagochtend  

6 juli 2021. 

Bij aanvang van het inspectieonderzoek worden de kinderen door ouders/verzorgers gebracht. 

Er zijn 7 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft er een 

observatie plaatsgevonden. 

 

Op alle vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, twee aspecten zijn beschreven: 

 

A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is 

respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich 

emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

Brengen/ halen De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke 

wijze. 

Ouders mogen hun kind bij de deur buiten de groepsruimte brengen en beroepskrachten nemen 

actief informatie in ontvangst. 

Beroepskrachten geven ouders de mogelijkheid om rustig afscheid te nemen van hun kind en er 

wordt verteld dat er een meneer (inspecteur van de GGD) deze ochtend komt kijken. De kinderen 

en ouders zijn dan direct op de hoogte van de "vreemde” die aanwezig is op de groep. 

 

Contact/ affectie De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn;  

ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op 

als een kind dat nodig heeft. Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht zichtbaar en 

benaderbaar is voor de kinderen. De beroepskracht gaat wel even met ieder kind in gesprek of 

speelt even mee met het kind. 

 

C. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis 

en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds 

zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

Begeleiden en feedback  

De beroepskrachten begeleiden de positieve reacties tussen kinderen. 

Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo leren ze de kinderen 

delen, elkaar helpen, naar elkaar luisteren en op elkaar wachten. 

Tijdens de observatie is er een conflict bij de zandtafel. Een meisje gaat roepen. De beroepskracht 

gaat hier naar toe en zegt tegen het meisje "hoe ga je dit oplossen, want schreeuwen helpt niet". 

Samen met de betrokken kinderen wordt gekeken naar een oplossing. 

 

Deel van een geheel                                       

De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 

doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 

Dit is tijdens diverse activiteiten terug te zien. Bij het opruimen krijgen kinderen een taak, eenieder 

draagt bij en is deel van het geheel. 

Tijdens het bord activiteit waarbij kriebelbeestjes wordt getoond mogen de kinderen inbrengen wat 

zij zien en of zij dit wel eens in het echt hebben gezien. 

Eenieder mag zijn verhaal doen en er wordt actief geluisterd naar elkaar. 

 

Conclusie:  

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 

Tijdens de inspectie is de vaste beroepskracht aanwezig.  

De beroepskracht is gecontroleerd in het personenregister en zij staat ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en gekoppeld. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden omtrent verklaringen omtrent gedrag en het 

personenregister  

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

Van de vaste beroepskracht is het diploma overlegd: 

• PABO 

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

stagiaires 

Er vindt alleen opvang plaats op de dinsdagochtend. Dit gaat mogelijk na de vakantie veranderen 

in twee ochtenden omdat er meer aanvraag is gekomen vanuit de ouders. 

De vaste beroepskracht is dan werkzaam op beide dagen. 

  

Tijdens de inspectie zijn er 7 kinderen aanwezig samen met de vaste beroepskracht.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het volgende aangegeven betreft de pedagogisch coach en haar diploma: 

Zoals telefonisch vanmiddag besproken onderstaande mail ter info. Naar aanleiding van 

onderstaand bericht heb ik de pedagogisch coach per 1 juni in dienst genomen. Dit nieuwe contract 

toegestuurd en ingediend. Dit onderzoek loopt nu. Ik heb heb hen vanmiddag telefonisch niet meer 

gesproken maar hoop ze morgen te spreken zodat dit rondgemaakt kan worden. 

 

Daarna nog de volgende uitleg van de houder: 

Ik heb afgelopen vrijdag telefonisch contact gehad over het gelijkstellingsverzoek. Ze hebben 

aangegeven dat er binnen 4-5 weken uitsluitsel wordt gegeven.  

 

Omdat het niet voldoet tijdens de inspectie wordt er op dit punt niet voldaan. 
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 

Op deze locatie is er 1 groepsruimte. 

Er worden maximaal 8 kinderen tegelijkertijd opgevangen in de leeftijd van 2- 4 jaar. 

 Op deze locatie is sprake van 1 vaste beroepskracht. De houder van de organisatie valt alleen in 

bij ziekte en of vakantie. 

 

De vaste beroepskracht heeft aangegeven de ouders tijdens de intake op de hoogte worden gesteld 

wie de mentor is. 

De vaste beroepskracht heeft aangegeven dat ze als mentor aanspreekpunt is, de observaties 

uitvoert en het eindgesprek doet. De houder wordt hierbij soms ingeschakeld als er wat zou spelen 

bij of met een kind, voor bijvoorbeeld een extra observatie. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden betreffende de stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

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

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

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

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

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

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In het 'Beleid veiligheid, gezondheid en hygiëne' staat concreet beschreven wat door de houder 

wordt verstaan onder (voornaamste) risico's met grote gevolgen voor de fysieke veiligheid.  

In het beleid wordt verwezen naar protocollen en huisregels.  

 

De houder van een kindercentrum heeft er zorg voor gedragen 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. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 
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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 

Het rapport is terug te vinden op de website. De houder meldt dit aan de ouders via een 

nieuwsbrief. 

Oudercommissie 

De houder heeft geen oudercommissie. De houder heeft weinig aanbod van ouders om deel te 

nemen aan een oudercommissie. Er worden immers weinig kinderen opgevangen en de kinderen 

komen slechts 2,5 uur per week 

 

De beroepskracht geeft aan dat ouders op de hoogte wordt gesteld als er wat speelt op de groep. 

De beroepskracht maakt elke dinsdag aan het eind van de dag een soort van infobriefje waarop de 

stand van zaken in wordt benoemd. 

Ook wordt er dan beschreven wat de kinderen hebben gedaan. 

In een informatiebrief staat dat het pedagogisch beleid ter inzage ligt op de groep. 

 

1x per jaar zijn er oudergesprekken. Bij opvallend gedrag van een kind zal dit meerdere keren per 

jaar plaats vinden. 

Bij de intake wordt uitgelegd en verteld over de klachtenregeling en de website. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Website 

• Nieuwsbrieven 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

Pedagogische praktijk 

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

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

kinderen zich bevinden: 

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

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

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

voelen; 

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

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

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

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

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

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

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

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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 

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

 
 

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) 
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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) 

 

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 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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

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) 

 
 

Oudercommissie 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : IQbus Peuterplusgroep 

Website : http://www.iqbus.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000029025141 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : mevr. W. Wallet 

KvK nummer : 59765607 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
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Planning 

Datum inspectie : 06-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 30-07-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


