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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. De
GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Algemeen
Op 16 november 2020 heeft GGD Drenthe in opdracht van gemeente Midden-Drenthe een
onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij De Beiler Sprookjesboom (KDV) te Beilen.
Het KDV biedt opvang aan maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kinderen
worden opgevangen in vier stamgroepen:

KDV Dwergen
- voor maximaal 13 kinderen van 0-4 jaar.

KDV Kabouter
- voor maximaal 11 kinderen van 0-4 jaar.

Peuteropvang Klein Duimpje - voor maximaal 8 kinderen van 2-4 jaar.

Peuteropvang Roodkapje
- voor maximaal 8 kinderen van 2-4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
13-09-2017 Jaarlijks onderzoek: na overleg en overreding op domein Personeel en groepen wordt
voldaan aan getoetste voorwaarden.
18-07-2018 Jaarlijks onderzoek: handhavingsadvies op domeinen Pedagogisch beleid en
Veiligheid & gezondheid.
10-12-2018 Nader onderzoek: tekortkomingen op domeinen Pedagogisch beleid en Veiligheid &
gezondheid hersteld.
31-07-2019 Jaarlijks onderzoek: er wordt voldaan aan de geïnspecteerde voorwaarden.
Bevindingen huidig onderzoek
De toezichthouder heeft op locatie gesprekken gevoerd met de aanwezige beroepskrachten en
telefonisch met de houder. De inspectie is prettig verlopen, de aanwezige beroepskrachten hebben
de toezichthouder vriendelijk te woord gestaan. Zij kunnen het beleid, geldende regels en
afspraken duidelijk verwoorden.
Een aantal documenten zijn via de website ingezien. Aanvullende documenten zijn bij de houder
opgevraagd. Deze zijn tijdig en volledig naar de toezichthouder opgestuurd.
Conclusie
De Beiler Sprookjesboom (KDV) voldoet ten tijde van het onderzoek aan de geïnspecteerde eisen
uit de Wet Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving.

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

Inleiding
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie. Daarnaast is een
pedagogisch werkplan opgesteld voor het kindercentrum en een algemeen werkplan. De
werkplannen beschrijven de manier van werken op de locatie. De inhoud van de plannen voldoet
aan de voorwaarden.
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek met beroepskrachten en met een van de locatieverantwoordelijken gesproken. Uit deze gesprekken blijkt dat de beroepskrachten volgens de
pedagogische plannen werken. Ze kennen het beleid en worden betrokken bij aanpassingen in de
plannen.
Conclusie:
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de getoetste eisen.
Pedagogische praktijk
Voor het bieden van verantwoorde dagopvang moet de houder rekening houden met de
ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit betekent het in een veilige en gezonde
omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van persoonlijke en
sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen
aanvaarde waarden en normen. Dit zijn de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven.
Deze basisdoelen staan ook in het Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk. Dit
veldinstrument gebruikt de toezichthouder om de pedagogische praktijk te beoordelen.
Tijdens de observatie is gekeken naar de pedagogische kwaliteit op 2 groepen. Hieronder volgt een
aantal voorbeelden uit de observatie.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Kabouters 0- 4 jaar
Twee kinderen zitten op de bank te lezen. Een kind ligt in het huisje onder de box te snoezelen met
haar knuffel, er hangt een doek voor de ingang tegen het licht. In de grondbox ligt een kind te
4 van 20
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-11-2020
De Beiler Sprookjesboom te Beilen

spelen. De sfeer op de groep is rustig. Als de baby in de grondbox zich meldt wordt hij opgepakt.
De beroepskracht krijgt een glimlach. De kinderen die op de bank zaten hebben inmiddels uit
zichzelf een puzzel gepakt en zijn ermee aan tafel gaan zitten De beroepskracht gaat met de baby
op de bank zit, de baby houdt ze vast zodat hij kan staan met zijn voetjes op haar schoot. Ze
hebben oogcontact en ze praat met hem. Achter het gordijn zegt het kind: "Ik ben wakker". Ze
komt tevoorschijn en is nieuwsgierig naar het bezoek. Een jongen heeft sinterklaas-poppetjes van
stof gevonden en speelt er mee. Dan komt de andere beroepskracht, na haar pauze, binnen. Een
van de kinderen vraagt: "Wil jij mij helpen met puzzelen?". Dat doet ze.
Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
en
Overdracht van normen en waarden
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn
Peutergroep 2 - 4 jaar
Twee grote banken staat in een L-vorm en op iedere bank zitten 4 kinderen. De beroepskracht gaat
voorlezen. De kinderen hebben geluncht en het is tijd voor wat rust. Ze leest voor en probeert
kinderen bij het verhaal te betrekken. In het begin gaat het goed maar de concentratieboog van de
kinderen is niet groot. Een kind gaat op de knieën huppen op de bank, andere kinderen nemen het
gedrag over. Als de beroepskracht vraagt of ze weer willen gaat zitten doen ze dat. "Dank je wel",
zegt ze. De beroepskracht noemt de kinderen bij naam als ze een vraag stelt. "Waar ging het boek
over?". "Het ging over afpakken", zegt een van de kinderen. "Nu mogen jullie zelf een boekje
pakken, kies maar uit". Twee kinderen kijken samen in een boek. Het ene kind leest voor over een
panter. Het andere kind zegt dat het geen panter is maar een tijger. Daarover is even wat
onenigheid. Ze vragen het aan de beroepskracht en zij zegt dat het een panter is maar dat hij wel
lijkt op een leeuw. Dan gaat ze praten met de twee kinderen, een kind heeft een ruim verhaal.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische observatie is
gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens het pedagogisch
beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Gebruikte bronnen










Interview (met pedagogisch medewerkers)
Observatie(s) (tijdens voorlezen en vrij spel)
Website (Sprookjesboom)
Pedagogisch beleidsplan (website)
Pedagogisch werkplan
Notulen teamoverleg (Peuteropvang 12-10-2020, Kabouters 27-10-2020)
Algemeen werkplan en Gedragsregels d.d. 07-09-2020
Dagopvang/Peuteropvang Werkplan en regels d.d. 07-09-2020
Pedagogisch beleidsplan algemeen d.d. 07-09-2020
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Personeel en groepen

Inleiding
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens dit onderzoek is steekproefsgewijs gecontroleerd of de beroepskrachten en andere
structureel aanwezigen een geldige VOG hebben en of ze aan de houder zijn gekoppeld in het PRK.
Alle gecontroleerde medewerkers zijn gekoppeld in het PRK en hebben een geldige VOG.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Opleidingseisen
Tijdens dit onderzoek zijn de diploma’s van de medewerkers beoordeeld. Het gaat om diploma’s
van beroepskrachten die het afgelopen jaar in dienst zijn gekomen en een steekproef van de
diploma’s van beroepskrachten die al langer in dienst zijn. Ook het diploma van de pedagogisch
beleidsmedewerker is beoordeeld.
Alle gecontroleerde medewerkers hebben een geldig diploma.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie waren er 8 beroepskrachten en 40 kinderen aanwezig. De BKR voldoet op dat
moment.
De BKR is ook beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 45 en
week 46. Hierbij is gelet op de leeftijd van de kinderen. Met hulp van www.1ratio.nl is
gecontroleerd of de houder voldoende beroepskrachten op de groep inzet.
Uit de steekproef blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen.
Tijdens het onderzoek blijkt dat er op locatie wordt afgeweken van de BKR. Dat wordt duidelijk uit
de ontvangen roosters.
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Het afwijken van de BKR gebeurt maximaal drie uur per dag en staat beschreven in het werkplan.
De beschrijving daarvan is lopende het onderzoek aangepast omdat deze niet zo helder beschreven
stond.
Als er wordt afgeweken van de BKR, zet de houder minimaal de helft van het aantal
beroepskrachten in dat nodig is.
Als een beroepskracht alleen op de groep staat op tijden dat er wordt afgeweken van de BKR, is er
ook een andere volwassene in het kindercentrum aanwezig om de beroepskracht op de groep te
kunnen helpen. Dat blijkt uit de roosters.
Van het totale aantal aanwezige beroepskrachten in het kindercentrum is maximaal een derde deel
beroepskracht in opleiding of stagiaire. Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in
opleiding en stagiaires, let de houder op de opleidingsfase.
Dit blijkt uit:

Gecontroleerde roosters;

Gesprek beroepskrachten.
Als een beroepskracht alleen in het kindercentrum mag zijn met het aantal aanwezige kinderen, is
er een achterwacht geregeld. De achterwacht kan bij onverwachte noodsituaties binnen 15 minuten
op de locatie aanwezig zijn. De medewerkers weten wie de achterwacht is.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten en de eisen aan
de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker in 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 verplichte formule (50 uur
x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).
Uit de urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft
voldaan:

De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld.

De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor
beroepskrachten en ouders.

De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie.

Uit de verantwoording urenverdeling per kindercentrum kan blijken dat iedere beroepskracht
jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De kinderen worden tijdens het onderzoek in een stamgroep opgevangen. Dit blijkt uit de
gesprekken met de beroepskrachten en uit de presentielijsten. De maximale groepsgrootte wordt
bepaald op basis van de leeftijden van de kinderen.
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Op





de locatie zijn 4 stamgroepen:
KDV Dwergen
KDV Kabouter
Peuteropvang Klein Duimpje
Peuteropvang Roodkapje

- voor maximaal 13 kinderen van 0-4 jaar.
- voor maximaal 11 kinderen van 0-4 jaar.
- voor maximaal 8 kinderen van 2-4 jaar.
- voor maximaal 8 kinderen van 2-4 jaar.

De houder informeert ouders en kinderen over de stamgroep van het kind en welke beroepskracht
op welke dag aanwezig is.
Dit blijkt uit:

Ouderportaal;

Gesprek met beroepskracht;

Er wordt gewerkt met vaste gezichten per groep.
De houder voldoet aan de voorwaarden van vaste beroepskrachten per kind, waarbij gelet wordt
op de leeftijd van de kinderen.
De kinderen maken in een week gebruik van maximaal twee verschillende stamgroepruimtes.
Uit de notulen van de oudercommissie blijkt dan het niet helemaal goed loopt met het
mentorschap. Dit is een aandachtspunt. De taak van de mentor is onder andere om de
ontwikkeling van het kind met de ouders te bespreken. Ouders kunnen ook naar de mentor komen
als ze vragen hebben over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Het is de houder die
hier op let.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De beroepskrachten spreken Nederlands tegen elkaar en met de kinderen.
De documenten zijn geschreven in de Nederlandse taal.
Conclusie:
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt op de locatie.
Gebruikte bronnen
















Interview (met pedagogisch medewerkers)
Observatie(s) (tijdens voorlezen en vrij spel)
Personenregister Kinderopvang
Notulen oudercommissie (26 september 2019, 16 september 2020 en het verslag
vervoersritten 19-11-19)
Website (Sprookjesboom)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (opgevraagd en ontvangen)
Opleidingsplan BBL (Opleidingsblad en contract)
Plaatsingsoverzicht (week 45 en week 46)
Presentielijsten (week 45 en week 46)
Personeelsrooster (week 45 en week 46)
Pedagogisch beleidsplan (website)
Pedagogisch werkplan
Notulen teamoverleg (Peuteropvang 12-10-2020, Kabouters 27-10-2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Ouderrecht

Inleiding
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Informatie
De




houder informeert de ouders op de volgende manier over het beleid:
Via de website;
Tijdens de intake;
Via documenten die zijn in te zien op locatie.

Het meest recente inspectierapport is op de website gezet.
Informatie over het afwijken van de BKR is te vinden in het pedagogisch beleidsplan.
De houder informeert ouders op een passende manier over de mogelijkheid om klachten aan de
geschillencommissie voor te leggen. Informatie hierover staat vermeld in het beleidsplan en op de
website.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het informeren van ouders.
Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie gemaakt. Het reglement voldoet aan de
voorwaarden.
Er is voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang één oudercommissie. Deze bestaat uit
4 leden.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste eisen voor de oudercommissie ingesteld.
Klachten en geschillen
De houder heeft een klachtenregeling gemaakt. Deze regeling is schriftelijk vastgelegd en voldoet
aan de gestelde eisen. Het beschrijft in elk geval dat de houder:

De klacht zorgvuldig onderzoekt;

De ouder zo veel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;

De klacht zo snel mogelijk afhandelt;

De klacht binnen zes weken afhandelt;

De ouder schriftelijk informeert over het oordeel en de redenen voor het oordeel;

In het oordeel een termijn aangeeft waarin maatregelen worden genomen.
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Ouders worden over de klachtenregeling geïnformeerd via de website. De regeling is opgenomen in
het pedagogisch beleidsplan dat op de website is gepubliceerd.
Beroepskrachten en locatiemanager geven aan dat er via de interne klachtenregeling geen
schriftelijke klachten over deze locatie zijn ingediend. Daarom hoeft is over 2019 geen jaarverslag
klachten vereist.
Er zijn over 2019 geen geschillen behandeld door de geschillencommissie, dat blijkt uit het
ontvangen 'Geen geschil certificaat' van de Landelijke Geschillencommissie.
De houder is per 15-03-2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden op het onderdeel klachten en geschillen.
Gebruikte bronnen









Interview (met pedagogisch medewerkers)
Observatie(s) (tijdens voorlezen en vrij spel)
Reglement oudercommissie
Notulen oudercommissie (26 september 2019, 16 september 2020 en het verslag
vervoersritten 19-11-19)
Website (Sprookjesboom)
Overzicht samenstelling oudercommissie (via website)
Klachtenregeling (via de website ingezien)
Aansluiting geschillencommissie (per 15-03-2016)
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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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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 personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang)
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Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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 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 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 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
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er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)
Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
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 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)
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 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)
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 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;
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- 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 draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het
jaarverslag wordt ten minste opgenomen:
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende
ouders of de oudercommissie.
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van
de houder die een natuurlijke persoon is.
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende
wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57b lid 8 en 9 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, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Beiler Sprookjesboom

Website

: http://www.beilersprookjesboom.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000020926359

Aantal kindplaatsen

: 40

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: De Beiler Sprookjesboom

Adres houder

: De Hanekampen 7A 1

Postcode en plaats

: 9411 XN Beilen

KvK nummer

: 50498002

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Drenthe

Adres

: Postbus 144

Postcode en plaats

: 9400 AC ASSEN

Telefoonnummer

: 0592-306300

Onderzoek uitgevoerd door

: C. Dix

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Midden-Drenthe

Adres

: Postbus 24

Postcode en plaats

: 9410 AA BEILEN

Planning
Datum inspectie

: 16-11-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 02-02-2021

Zienswijze houder

: 09-02-2021

Vaststelling inspectierapport

: 09-02-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 10-02-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Goedemiddag Carolien,
Bedankt voor het rapport. We zijn akkoord met de inhoud en hebben verder geen op- en/of
aanmerkingen.
Met vriendelijke groet,
Marijke de Weerd
Kindercentrum Beiler Sprookjesboom
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