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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 uitgevoerd 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 

Huidig onderzoek 

Op 24 juni 2021 is kinderdagverblijf (KDV) De Guppies onaangekondigd bezocht voor het jaarlijks 

onderzoek. Gelijktijdig is ook het nader onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn 

documenten opgevraagd, hebben observaties op de groepen plaatsgevonden en is gesproken met 

de beroepskrachten en houder. Er worden tekortkomingen geconstateerd binnen het domein 

Administratie, Ouderrecht, Veiligheid en gezondheid en Personeel en groepen. Tijdens de inspectie 

worden o.a. onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

Een nadere toelichting kunt u lezen in het rapport. 

 

Algemeen 

Kinderdagverblijf (KDV) De Guppies is gevestigd aan de Touwslagerstraat te Dronten. In hetzelfde 

gebouw bevindt zich ook de gelijknamige buitenschoolse opvang (BSO). Er wordt flexibele en 

reguliere opvang aangeboden van maandag t/m vrijdag voor maximaal 32 kinderen. Tijdens de 

corona-crisis heeft KDV de Guppies noodopvang geboden.  

 

Inspectiegeschiedenis 

 24-06-2021. Nader onderzoek. De tekortkomingen zijn hersteld. De pedagogische praktijk en 

binnen- buitenspeelruimte voldoen aan de getoetste voorwaarden. Advies: geen handhaving.  

 16-02-2021. Nader onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn binnen het domein Pedagogisch 

klimaat en Veiligheid en Gezondheid niet alle tekortkomingen hersteld. Advies: handhaving.     

 10 en 11-08-2020. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op alle 

domeinen: Administratie, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en 

gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht. Advies: handhaving.  

 10 en 11-08-2020. Nader onderzoek. De eerder gestelde tekortkomingen binnen het domein 

Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en Pedagogisch beleid zijn onvoldoende 

hersteld. Advies: handhaving. 

 09-01-2020. Incidenteel onderzoek. Naar aanleiding van 2 zorgmeldingen is een incidenteel 

onderzoek uitgevoerd. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein Pedagogisch 

klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid. Advies: handhaving. 

 08-10-2020. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein 

Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid. Advies: handhaving. 

 05-03-2019. Nader onderzoek. De tekortkomingen binnen het domein Veiligheid en 

Gezondheid zijn hersteld. Advies: geen handhaving. 

 

 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit 
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inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 

rapport. 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is  

Administratie 

Een overzicht van 12 ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, 

postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders heeft de 

houder niet overhandigt binnen de gestelde termijn. 

 

De toezichthouder heeft op 25 juni 2021 documenten, contract of document met geboortedatum 

van de 12 kinderen die tijdens de inspectie op 24 juni 2021 aanwezig waren op groep paars, 

opgevraagd bij de houder. De houder heeft deze informatie niet opgestuurd binnen de gestelde 

termijn van 3 werkdagen. De toezichthouder heeft de houder op 1 juli 2021 nogmaals gevraagd de 

documenten aan te leveren. De houder geeft aan vanwege privacy-redenen de informatie niet te 

overhandigen en geen inzage verleend. 

 

Conclusie 

De administratie van kindercentrum De Guppies is niet zodanig ingericht dat op verzoek van de 

toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens 

hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van 

belang zijn. 

 

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

voldaan:  

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 
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- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Presentielijsten (23, 24 en 25 juni 2021) 

 Personeelsrooster (23, 24 en 25 juni 2021) 
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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 

Kinderdagopvang De Guppies heeft een Pedagogisch beleidsplan (versie 3.0 oktober 2020). Op een 

aantal voorwaarden ten aanzien van het beleid van de Guppies loopt handhaving. Deze 

voorwaarden zijn niet beoordeeld in het onderzoek. Het betreft: Verantwoorde kinderopvang, 

Signaleren bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en de manier waarop ouders worden 

doorverwezen naar passende instanties en Taken beroepskrachten in opleiding, stagiaires en 

vrijwilligers.   

 

Het pedagogisch beleidsplan van KDV de Guppies beschrijft voldoende onderstaande 

voorwaarden: 

 

Werkwijze en groep 

De maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen staat beschreven in het pedagogisch 

beleid. KDV de Guppies bestaat uit twee verticale stamgroepen: 

 groep Oranje – max. 16 kinderen 0-4 jaar; 

 groep Paars- max. 16 kinderen 0-4 jaar.     

 

Er is o.a. een dagindeling opgenomen in het beleid en de werkwijze in de ochtend en eind van de 

middag staat beschreven: "Aan het begin van de dag openen wij op 1 groep als er meerdere 

kinderen en leidsters zijn zullen wij splitsen. Aan het eind van de dag voegen wij de twee 

stamgroepen samen op 1 groep als het kindaantal dit toelaat". (citaat pedagogisch beleid). 

 

De beschreven werkwijze voldoet aan de wettelijke eisen die zijn gesteld aan kinderopvang. 

 

Mentorschap 

In het beleid van KDV de Guppies staat het volgende beschreven: "Ieder kind heeft een eigen 

‘mentor’. Over het algemeen is dit de pedagogisch medewerker die het kind het meest ziet op de 

opvangdagen. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van het mentorkind (zie 3.5) 

bij en zal ook het jaarlijkse oudergesprek voeren. Als er bijzonderheden zijn rond de ontwikkeling 

van een kind dan bespreekt de mentor deze met de ouders" (citaat pedagogisch beleidsplan). 

Er staat beschreven dat ouders via een mail te horen krijgen wie de mentor is. Op welk moment 

ouders en kind dit te horen krijgen dient de houder voor de volledigheid toe te voegen in het 

beleid. 

 

Drie-uursregeling 

"Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-

kindratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er 



 

8 van 32 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-06-2021 

De Guppies te Dronten 

kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat 

minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers 

wordt ingezet. Kinderdagverblijf De Guppies heeft voor de volgende verdeling gekozen: 

 In de ochtend 8.15-8.45 is 30 minuten. 

 Tussen de middag 12.45-14.45 (pauze tijd) is 2 uur. 

 in de middag: 16.30-17.00 is 30 minuten. 

 

 

Verlaten basisgroep 

Het pedagogisch beleidsplan van KDV de Guppies bevat een concrete beschrijving van de aard en 

de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. Zoals bijvoorbeeld: 

 als er activiteiten zijn met een klein groepje op de gang of op de andere stamgroep; 

 als de kinderen in de voor- of achtertuin gaan spelen; 

 of gaan naar het bos, lokaal in de buurt, winkels of het hertenkamp.   

 

Conclusie 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. Deze voldoet aan de getoetste 

voorwaarden.  
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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 

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een eenmanszaak. De houder beschikt 

over een VOG Natuurlijk persoon. Voor deze rechtsvorm wordt geen VOG Rechtspersoon 

afgegeven.   

  

De 4 medewerkers zijn ingeschreven in het Personenregister (PRK) en gekoppeld aan de houder.    

  

De medewerkers zijn na inschrijving en koppeling in het PRK met hun werkzaamheden begonnen. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De vier aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch coach (tevens de houder) van BSO de Guppies is in het bezit van een diploma 

"Onderwijsassistent (niveau 4)" en een certificaat "Coaching in de kinderopvang". Deze diploma's 

samen voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals genoemd in de cao Kinderopvang. 

 

De houder geeft aan zelf niet als pedagogisch medewerker op de groep te staan.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

In dit onderzoek is niet beoordeeld of gedurende de momenten waarop de 3-uurs regeling wordt 

ingezet, de houder voldoet aan de beroepskracht-kindratio, door tenminste de helft van het aantal 

benodigde beroepskrachten in te zetten. 

 

Beroepskrachten in opleiding en/of stagiair  
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Op het kindercentrum worden er beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs ingezet. Uit de 

toegestuurde documenten, blijkt dat de beroepskrachten in opleiding en stagiairs conform de 

voorwaarden worden ingezet. Bij de inzet van de beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs wordt 

rekening gehouden bij de opleidingsfase waarin zij zich bevinden. 

 

Achterwacht 

Wanneer er binnen de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens 

een volwassene als achterwacht beschikbaar. Deze persoon is telefonisch bereikbaar en is binnen 

vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig in geval van een calamiteit. De directie heeft de 

werkzame personen geïnformeerd over de naam en het telefoonnummer van deze achterwacht.   

 

Wanneer er in het kader van de 3-uursregeling wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio 

heeft de directie ervoor gezorgd dat er ter ondersteuning tenminste 1 andere volwassene op de 

locatie aanwezig is.   

 

Niet voldaan: 

Op moment van inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig. Voor 

de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl. Op de 

aanwezigheidslijsten op de groep staat geen geboortedatum vermeld van de aanwezige kinderen. 

De leeftijden van de kinderen zijn aan de beroepskrachten gevraagd: 

 

Groep Aantal kinderen Aantal aanwezige BK Benodigde BK 

Paars 3x 0 jr 

9x 1-3 jr 

2 3 

Oranje 2x0 jr 

5 x 1 jr 

3 x 2 jr 

2 x 3 jr 

2 3 

 

Er wordt niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Toelichting: In de categorie van 0 tot 4 jaar 

mogen 2 beroepskrachten tot en met 12 kinderen opvangen. Er wordt een correctie toegepast 

omdat de groep 0-jarigen bevat en de berekende zwaarte (Z = 2,125 naar boven afgerond 3) 

hoger is dan het aantal benodigde beroepskrachten zonder correctie voor zwaarte (2). Daarom is 

het aantal beroepskrachten verhoogd naar 3. De uitkomst kan veranderen als de 

groepssamenstelling wordt aanpast. 

 

Ter controle zijn documenten (contract, kopie ID) met geboortedatum van de 12 kinderen, die 

tijdens de inspectie op 24 juni 2021 aanwezig waren op groep paars, opgevraagd bij de houder op 

25 juni 2021. De houder heeft deze informatie niet opgestuurd binnen de gestelde termijn van 3 

werkdagen. De toezichthouder heeft de houder op 1 juli 2021 nogmaals gevraagd de documenten 

aan te leveren. De houder geeft aan vanwege privacy-redenen de informatie niet te overhandigen. 

 

Conclusie 

Er wordt niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

 

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

voldaan:  

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 
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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 inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is beoordeeld in het gelijklopende nader onder 

onderzoek d.d. 24-06-2021. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er wordt voldaan aan de volgde voorwaarden: 

 

Er wordt gewerkt met twee verticale groepen. Ouders worden bij de intake op de hoogte gebracht 

van de groep waar hun kind geplaatst wordt en wie de vaste beroepskrachten zijn. 

                     

Uit de gesprekken met de beroepskrachten en de roosters die op locatie zijn ingezien blijkt dat 

dagelijks ten minste één van de twee vaste beroepskrachten aanwezig is op de groep met kinderen 

tot 1 jaar. 

 

Uit de gesprekken met de beroepskrachten en de opgevraagde roosters blijkt dat dagelijks ten 

minste één van de drie vaste beroepskrachten aanwezig is op de groep met kinderen vanaf 1 jaa r. 

 

Er wordt niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 

Het kindercentrum beschikt over twee stamgroepen. Op beide stamgroepen 12 kinderen aanwezig 

met twee beroepskrachten: 

Groepsnaam Aantal 

kinderen 

Maximale groepsgrootte  

Paars 3x 0 jr 

9x 1-3 jr 

11 of minder kinderen, afhankelijk van de leeftijd van de 

kinderen. 

Oranje 2x 0 jr 

5 x 1 jr 

3 x 2 jr 

2 x 3 jr 

10 of minder kinderen bij 2 beroepskrachten. 

 

De maximale groepsgrootte wordt overschreden en is niet bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 

1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Toelichting: In de categorie van 0 tot 3 jaar 

mogen 2 beroepskrachten tot en met 10 kinderen opvangen. De uitkomst kan veranderen als de 

groepssamenstelling wordt aanpast.   

 

Conclusie 

Er wordt niet voldaan aan de stabiliteits-eisen voor de opvang. De maximale groepsgrootte is niet 

bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

 

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

voldaan:  

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

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De beroepskrachten praten Nederlands met elkaar, de kinderen, ouders en leidinggevende. 

De beleidsdocumenten zijn in de Nederlandse taal geschreven. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (groepen, buitenruimte en slaapruimte) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (23, 24 en 25 juni 2021) 

 Personeelsrooster (23, 24 en 25 juni 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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 

Het handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid is in het onderzoek niet beoordeeld. 

Hiervoor is handhaving geadviseerd in het nader onderzoek (inspectierapport d.d. 28-06-2021). 

 

De houder heeft een overkoepelend Veiligheids- en Gezondheidsbeleid (datum maart 2021) voor 

KDV en BSO De Guppies vastgesteld. 

 

Het Veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV De Guppies beschrijft voldoende 

onderstaande voorwaarden: 

 

Actueel beleid 

Het beleid veiligheid en gezondheid heeft als versiedatum maart 2021. In het afgelopen jaar is het 

beleid geactualiseerd. Het beleid is voldoende actueel en komt overeen met de praktijk. 

 

Continu proces 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO De Guppies wordt concreet beschreven hoe de 

houder ervoor zorgt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een 

continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. De houder 

beschrijft dit als volgt in het beleid: "Elke 8 weken is er een werkoverleg waarbij alle pedagogisch 

medewerkers aanwezig zijn. Op de agenda van het werkoverleg is veiligheid een vast agendapunt 

"en "Elk jaar wordt het veiligheidsbeleid geëvalueerd en wordt gekeken of deze nog up-to-date is. 

Wijzigingen en werkafspraken die uit een werkoverleg voortkomen worden in het beleid 

opgenomen." (citaat beleid 

 

 

Vierogenprincipe 

In het beleid wordt beschreven op welke wijze het risico op grensoverschrijdend gedrag wordt 

ingeperkt. De opvang is zo ingericht dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 

altijd gehoord of gezien kan worden door een andere volwassene. 

In de praktijk is dit terug te zien door middel van: 

 De directeur komt regelmatig (onaangekondigd) op de groep om even iets door te geven, af te 

geven, op te halen of na te vragen; 
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 Er zijn altijd meerdere personen in het gebouw aanwezig, door de transparantie hebben zij ook 

zicht op de groepen; 

 Als in de ochtend vanaf 6.15-8.00 uur en aan het einde van de middag tot 19.00 uur één 

pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep kunnen ouders voortdurend binnenkomen. 

 

 

Kleine risico's 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft voldoende hoe er in het algemeen met risico’s 

wordt omgegaan die minder ernstige gevolgen hebben. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

beschrijft hoe er in het algemeen met risico’s wordt omgegaan die minder ernstige gevolgen 

hebben. Citaat uit beleid: 

"Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s. Door uit te leggen waarom we 

met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s op incidenten 

kunnen beperken, maken we ons verblijf nog veiliger. We leren kinderen: - Dat zij niet met deuren 

mogen spelen....." 

 

Inzichtelijk 

De houder heeft aan beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en 

ouders gecommuniceerd waar het meest recente veiligheids- en gezondheidsbeleid is in te zien. Dit 

heeft de houder gedaan door middel van bv: 

 Mail naar ouders 

 Teamoverleg personeel 

 

Op welke wijze het actuele beleid en evaluaties inzichtelijk zijn voor beroepskrachten, stagiairs, 

vrijwilligers en ouders staat beschreven: "U kunt dit Beleidsplan vinden op onze website. Ook is er 

een exemplaar te vinden in de map in de entree van Kinderdagverblijf De Guppies" (citaat V&G 

beleid).  

 

Aandachtspunt: Zoals reeds beschreven in het nader onderzoek d.d. 11-03-2021. Bij het 

raadplegen van de website op 05-07-2021, staat het Veiligheid en gezondheidsbeleid van KDV De 

Guppies daarop niet vermeld.  

 

Achterwacht 

Een beschrijving van de achterwachtregeling is in het beleid opgenomen met de namen van de 

personen. " Door de privacy-wet kunnen de telefoonnummers van deze achterwacht niet vermeld 

worden. Echter kennen alle pedagogisch medewerkers deze nummers wel. Deze achterwacht woont 

zo dichtbij dat ze binnen 10 minuten op het kinderdagverblijf aanwezig kunnen zijn" (citaat V&G 

beleid).     

De houder heeft ervoor gezorgd dat een achterwacht binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval 

van een calamiteit waarbij de beroepskracht de groep moet verlaten. Tijdens pauze-tijden van de 

beroepskrachten, wanneer er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio, is een achterwacht 

aanwezig op het kindercentrum. 

 

EHBO 

Tijdens opvanguren is er altijd een volwassene aanwezig die in het bezit is van een geldig  EHBO-

certificaat. 

 

Het Veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV De Guppies beschrijft onvoldoende 

onderstaande voorwaarden:   

 

Risico's met grote gevolgen 

De houder heeft voor het kindercentrum de veiligheids-, gezondheids-, en de sociale 

veiligheidsrisico’s in kaart gebracht. De beschrijving van de voornaamste risico’s met grote 

gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen (bijvoorbeeld vergiftiging, verdrinking, 
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vallen van hoogte, hygiëne) staan onvoldoende concreet beschreven in het beleid van KDV De 

Guppies. Er staat veel informatie beschreven over de buitenschoolse opvang (BSO). De informatie 

is onoverzichtelijk beschreven. De lezer moet zoeken naar de juiste informatie.   

 

Plan van aanpak 

De houder heeft maatregelen beschreven in het bele id. Het wordt niet bij elke maatregel duidelijk 

welk voornaamste risico met grote gevolgen of vaak voorkomend risico de maatregel hoort. 

De concrete handelswijze van de beroepskrachten, indien de voornaamste risico’s zich 

verwezenlijken zoals bijvoorbeeld bij vergiftiging, verdrinking, verstikking, verbranding en vallen 

van hoogte staat onvoldoende beschreven. 

 

Conclusie 

Er wordt niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Het plan van aanpak voldoet niet aan de 

vereisten. 

 

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

voldaan:  

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 

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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder hanteert de geldende meldcode "Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag 

binnen de kinderopvang" van juni 2018 van de Branchevereniging met daarin een afwegingskader. 

Dit document is beoordeeld. 

 

Meldcode 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld dat voldoet aan de eisen. 

Onderdelen hiervan zijn een stappenplan, een afwegingskader voor het maken van een melding, 

een toebedeling van de verantwoordelijkheidstaken van het personeel, aandacht voor specifieke 

vormen van geweld en aandacht voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens en informatie. 

 

Stappenplan 
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De meldcode van de houder bevat een stappenplan dat voldoet aan de eisen. Het stappenplan 

bevat tenminste de volgende onderdelen; signalen worden in kaart gebracht, een collega wordt 

geconsulteerd of een deskundige wordt geraadpleegd, er vindt een gesprek met ouders, en 

eventueel kind, het afwegingskader wordt toegepast. 

  

Bevorderen kennis 

 De houder geeft aan de beroepskrachten op de werkvloer actief te hebben bevraagd over de 

meldcode. 

 De toezichthouder heeft gesproken met 2 beroepskrachten die de inhoud van de meldcode 

inhoudelijk konden toelichten. Er wordt gebruik gemaakt van een meldcode app en de 

meldcode kindermishandeling is aanwezig in een map in de hal van de BSO. Een beroepskracht 

vertelt dat de meldcode door de houder verstuurd is naar de beroepskrachten van de BSO en 

dat er tijdens een teamvergadering aandacht aan is besteed. De houder is het aanspreekpunt 

zoals beschreven staat in het beleid. 

 De notulen zijn ingezien van het teamoverleg van 20 mei 2021 waarin staat beschreven op 

welke onderdelen de meldcode is doorgenomen met de beroepskrachten. 

 

 

 

Meldplicht 

De houder heeft middels het versturen van de meldcode kindermishandeling en in gesprek aan de 

beroepskrachten kenbaar gemaakt dat: 

 De houder direct contact opneemt met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs wanneer 

er een vermoeden bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een werknemer. 

 Wanneer een werknemer vermoedt dat een andere werknemer zich schuldig maakt aan 

mishandeling of misbruik van een kind, deze direct contact moet opnemen met de houder. 

 Wanneer een werknemer vermoedt dat degene aan wie het vermoeden kenbaar moet worden 

gemaakt (bijv. houder of aandachtsfunctionaris) zich zelf schuldig maakt aan misbruik of 

mishandeling van een kind, dan neemt de werknemer zelf contact op met de 

vertrouwensinspecteur van het onderwijs. 

 

 

Uit het gesprek met twee beroepskrachten blijkt de rol van de vertrouwensinspecteur van het 

onderwijs en de meldplicht bekend is bij de beroepskrachten. 

 

Conclusie 

Er wordt aan al de gestelde voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 EHBO-certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (KDV en BSO De Guppies maart 2021) 

 Notulen teamoverleg (20-05-2021) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

 

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

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

 

Eisen aan ruimtes 

De binnenruimte 

De dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar beschikt over twee stamgroepruimtes en 

een hal. De beide stamgroepen zijn ingericht met een tafel, zitbank en kinderstoelen, zithoek en 

twee hoge boxen waaronder kinderen kunnen spelen. Er is voldoende speelruimte om te spelen. Er 

is voldoende spel en knutselmateriaal voor diverse leeftijden aanwezig. 

 

Buitenruimte 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en omheind met een afgesloten 

hekwerk. Aan de voorkant van het gebouw is de buitenruimte betegeld. Aan de achterkant van het 

gebouw bestaat de buitenruimte uit beplanting, gras en zand. Er is o.a. een zandbak en een 

glijbaan. 

 

Slaapruimte 

De houder heeft een afzonderlijke slaapruimte met 16 slaapplekken. Er staan 8 stapelbedjes met 

dak. Tijdens de inspecties waren er voldoende slaapplekken aanwezig voor het aantal kinderen in 

de leeftijd tot anderhalf jaar oud. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (groepen, buitenruimte en slaapruimte) 
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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 

Informeren van de ouders 

Het pedagogisch beleidsplan geeft informatie over onder meer de kwalificaties van de 

beroepskrachten, wanneer er wel en niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kind ratio (BKR), 

het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid en de klachtenregeling (verwijzing naar 

intern klachtenreglement en de externe geschillencommissie). 

 

Het pedagogisch beleidsplan en informatie over de klachtenregeling is voor ouders in te zien op de 

website van KDV de Guppies. 

 

Geschillencommissie 

KDV de Guppies is aangesloten bij de Geschillencommissie. 

Informatie over de Geschillencommissie is te vinden in het pedagogisch beleid en en op de website 

van de Guppies en wordt voldoende passend onder de aandacht gebracht van ouders. 

 

Niet voldaan: 

 

Inspectierapport 

De houder informeert ouders niet over het meest recente inspectierapport (datum 14-03-2019) 

door deze op de website van KDV De Guppies te plaatsen. Op de website staat een oud rapport 

vermeld (datum 14-03-2019). 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

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

voldaan:  

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) 
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Oudercommissie 

De houder van KDV De Guppies heeft een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie bestaat 

uit 3 leden. Het e-mailadres van de OC is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. De houder 

heeft contactgegevens en een overzicht van de omvang en samenstelling van de oudercommissie 

opgestuurd naar de toezichthouder.    

 

De toezichthouder heeft voor het jaarlijks onderzoek van BSO de Guppies (d.d. 21-06-2021) 

contact opgenomen met de oudercommissie (OC) en gevraagd om een vragenlijst in te vullen ten 

behoeve van het onderzoek. Een ingevulde vragenlijst van de oudercommissie (OC) van 

Kindercentrum De Guppies is ontvangen op 26 mei 2021. 

 

Werkwijze en adviesrecht 

Uit de opgevraagde gegevens blijkt dat er een OC is aangesteld en dat zij haar eigen werkwijze 

bepaald. Tijdens de OC-vergaderingen worden onderwerpen besproken waar adviesrecht voor 

geldt; bijvoorbeeld wijziging van de prijs van de kinderopvang en wijziging in beleid. Ook geeft de 

OC aan tevreden te zijn over de opvang en betrokken te worden bij diverse onderwerpen. Middels 

een enquête heeft de OC gepeild bij ouders wat zij vinden van de kwaliteit van de opvang en of zij 

tevreden zijn met de opvang. 

 

Uit de opgevraagde informatie blijkt dat de leden van de oudercommissie niet werkzaam zijn 

kindercentrum De Guppies.  

 

Reglement oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie een reglement vastgesteld. Het reglement omvat regels 

omtrent het aantal leden, de verkiezingsprocedure en zittingsduur van de leden. Het reglement 

omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Klachten en geschillen 

Klachtenregeling 

De klachtenregeling van KDV De Guppies voldoet aan de geldende eisen, namelijk: 

 de ouder dient de klacht schriftelijk in bij de houder; 

 de klacht wordt zorgvuldig onderzocht; 

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

 de klacht wordt (rekening houdende met de aard ervan) zo spoedig mogelijk afgehandeld; 

 de klacht wordt, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afgehandeld; 

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

 in het oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 

 

 

Jaarverslag klachten 

De houder verklaart dat er geen klachten zijn geweest in 2020. Derhalve hoeft er geen jaarverslag 

klachten te verschijnen over 2020. 

 

Geschillencommissie 

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie per 22-01-2016 voor de externe 

klachtenregeling en verwijst hiernaar in de klachtenregeling. De houder informeert ouders in de 

klachtenregeling over Geschillencommissie en er is een aparte brochure van de 

Geschillencommissie. Deze staat vermeld op de website van De Guppies, is gemaild naar ouders en 

is opgenomen in het Pedagogisch beleid. 
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Klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van ouders 

De houder heeft de klachtenregeling beschreven in het pedagogisch beleid en staat vermeld op de 

website van De Guppies. De klachtenregeling is gemaild naar ouders en wordt voldoende onder de 

aandacht gebracht van ouders. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst oudercommissie (Ontvangen op 26 mei 2021) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Reglement oudercommissie 

 Website (https://www.kdvdeguppies.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (KDV De Guppies versie 3.0 oktober 2020) 

 Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artike l 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

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. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a to t 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 
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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) 

 

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

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

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

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

kinderopvang) 

 

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 

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) 

 
 

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 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 
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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) 

 
 

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 

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 

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) 

 

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 
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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 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 voornaams te 

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 

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. 
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(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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 



 

27 van 32 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-06-2021 

De Guppies te Dronten 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

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

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder 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 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 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) 

 

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. 
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(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) 

 
 

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; 
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- 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 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 : De Guppies 

Website : http://www.kdvdeguppies.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000028636880 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Annemieke Anna Antonia Jaarsveld 

KvK nummer : 59332018 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dronten 

Adres : Postbus 100 

Postcode en plaats : 8250 AC DRONTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-06-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 09-07-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 26-07-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 
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