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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
Op 16 december 2015 is er een aangekondigd inspectiebezoek gebracht aan kinderdagverblijf 
(KDV)Het Speelblokje.  

  
Dit inspectiebezoek betreft een onderzoek na aanvang exploitatie en heeft binnen drie maanden na 
aanvang exploitatie plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze 

locatie van toepassing zijn onderzocht. 
  
Er is met name aandacht geweest voor de praktijk, gezien deze voorwaarden tijdens het onderzoek 
voor registratie nog niet getoetst konden worden. 

  
Peuteropvang Het Speelblokje is gehuisvest in het Multifunctionele Accommodatie (MFA) in 
Oijen alwaar ook de basisschool De Weide is gevestigd. 
  
De houder exploiteert ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau. 
Allen gevestigd in Littoijen. 

  
Overleg en overreding 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan en 
het vierogenprincipe. Beiden zaken zijn nog meegenomen in deze inspectie. 

  
Inspectiegeschiedenis 
26-08-2015 onderzoek voor registratie: centrum kan overgaan tot exploitatie 

  
Conclusie 
Centrum voldoet aan de getoetste voorwaarden. Wel zijn er enkele aandachtspunten genoemd in 
het rapport. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden 
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. 
  
Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). 

Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken 
met de beroepskrachten. 

  
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
  

1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Conclusie onderzoek  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
 

Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf worden de volgende onderdelen 
beschreven: 

  
• De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen. 
• De wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 
voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
• De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
• Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 

• In duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen 
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is. 
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen 
• In duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van 
kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
• De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
• De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die 

hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
• De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

  
Met betrekking tot het vierogenprincipe dient opgemerkt te worden dat de werkwijze gewijzigd is. 
Er zijn meer maatregelen genomen waaronder ook de inzet van de basisschool. De houder heeft de 
nieuwe werkwijze geïmplementeerd en deze wordt daarna geëvalueerd. Na evaluatie met 

betrokkenen en toestemming van de oudercommissie zal de nieuwe werkwijze opgenomen worden 
in het pedagogisch beleidsplan. Bij een volgende inspectie wordt dit weer bekeken. 
  
De houder heeft door middel van overleg en overreding twee voorwaarden, welke ontbraken aan 
het pedagogisch beleidsplan, toegevoegd. 
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Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleidsplan 
en/of werkplan. 
  
Observatie praktijk  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument 
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014). 
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 

geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden voorbeeld(en) toegelicht per basisdoel. 
  

  
Waarborgen van emotionele veiligheid 
  
Respectvolle intimiteit 

De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 
(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 
zich leiden door de reactie van het kind. 
  
De kinderen zoeken contact met de leidsters. Enkele kinderen zijn moe en niet helemaal fit 
waardoor ze wat meer op schoot zitten en aangehaald worden. Hier wordt ruimte voor gemaakt op 

aangeven van de kinderen. 
  
Contact/affectie 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
  

Er is oog voor alle kinderen, zij worden waar nodig geholpen. Bijvoorbeeld bij het aantrekken van 
de jas of bij het bedenken van een nieuwe spelbezigheid. 
 
Aandachtspunt: Blijf aandacht houden voor de kinderen die, door hun rustige gedrag, zelf minder 
aandacht vragen dan anderen. Deze rustige kinderen raken soms even uit beeld van de 
beroepskracht. 

  
Structuur en flexibiliteit 
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. De late ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
  
De dagindeling ligt in principe vast. Op de dag echter van de inspectie is er bijvoorbeeld een 

nieuwe beroepskracht in de groep die kennis komt maken met de kinderen, de ochtend ziet er 
hierdoor anders uit. De kinderen lijken zich hier ook gemakkelijk op aan te passen. 
  
De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
  
Initiatief 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten.  
  

Doelgericht aanbod 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. 

  
Aandachtspunt: Deze momenten kunnen echter verder uitgebuit worden. Bijvoorbeeld bij 
het buitenspelen. De speelruimte is beperkt, er is met de kinderen nauwelijks tot gezamenlijk 
spel gekomen waarin de kinderen een rol of taak kregen. 
  
Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaar te kunnen ontdekken. 
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De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. Fantasie- en rollenspel, 
tellen & meten, ontdekken) 
  
Bij overleg tussen houder, beroepskrachten en de beroepskrachten van het kinderdagverblijf 
van De Blokkendoos in Lithoijen, is er aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel. 

  
De mogelijkheid bieden om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen 
 
Samen spelen samen leren 
 
Aandachtspunt 
Het activiteitenaanbod op de ochtend van inspectie stimuleert weinig voor samenspel tussen 

kinderen. De beroepskrachten helpen onvoldoende (actief) om kinderen met elkaar in contact te 
brengen voor spelverrijking. 

De groep als geheel wordt onvoldoende benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, 
groepsgesprek, imitatie). 
De kinderen zijn voornamelijk individueel aan het spelen. Een enkele keer wordt er aangezet tot 
samenspel in bijvoorbeeld 'het keukentje'. Ook buiten wordt er voornamelijk solitair gespeeld. Eén 

kort moment is er buiten een gezamenlijke activiteit. 
   
In contact 
De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij kleuters en andersom. 
Op het grote schoolplein spelen de kleuters van school nog buiten wanneer ook de kinderen van 
het kinderdagverblijf naar buiten gaan. De speelruimte van beide wordt gescheiden door een hek 
met poortje. Een van kleuters van school komt even de speelruimte van het kinderdagverblijf 

binnen om met zijn zusje te knuffelen. 
  
Participatie 

Aandachtspunt 
De beroepskrachten betrekken de kinderen weinig bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten kunnen hier bijvoorbeeld de kinderen 
positieve feedback en waardering geven als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 

  
Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden 
  
Eenduidig handelen 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen. 
  
Fatsoensnormen 

De beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen, 
zoals collega's. Zij gaan respectvol met collega's om, zijn vriendelijk, luisteren en tonen begrip en 
betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en vertrouwenspersoon 
en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en omgangsvormen. 

 
Voorschoolse educatie 
 
Het centrum biedt voorschoolse educatie aan. Er wordt gewerkt met de methode Uk en Puk. 
De beroepskrachten zijn geschoold en er is een scholingsplan aanwezig. Er wordt samengewerkt 
met de Blokkendoos in Lithoijen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (beroepskracht aanwezig op locatie) 
  Observaties (tijdens de inspectie) 
  Website 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid- en Werkplan Peuteropvang Het Speelblokje 
Oijen) 

  VVE-certificaten 

  
Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE opleidingsplan schooljaar 2015-2016 Het 
Speelblokje) 
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Personeel en groepen 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 

stamgroepen. 
  
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 

presentielijsten en bezettingslijsten.  
  
Eveneens is binnen dit onderdeel gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Diploma's van beroepskrachten zijn ingezien en in orde bevonden. 
 

 
Opvang in groepen 
 

De opvang vindt plaats in een stamgroep. 
De stamgroep bevat maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op dag van inspectie zijn er 7 kinderen aanwezig met een beroepskracht. 
  
Tevens is er een 2e beroepskracht aanwezig, zij komt vandaag kennis maken met de kinderen, is 
nieuw aangenomen en gaat op deze locatie werken. 

  
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt Nederlands gesproken in het kindercentrum. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskracht aanwezig op locatie) 
  Observaties (tijdens de inspectie) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 

  Personeelsrooster 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid- en Werkplan Peuteropvang Het Speelblokje 
Oijen) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid. 
  
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 
en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 

te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit onderdeel gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is 

gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de 
mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is ingezien. Deze dateert van december 2015. 
De houder heeft actieplannen opgesteld met daarbij werkafspraken, huisregels en protocollen. 
Er wordt een actief veiligheids- en gezondheidsbeleid gevoerd. 

  
  
Meldcode kindermishandeling 

 
Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gebruik 
gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode 

is vertaald naar de eigen organisatie en voorzien van een sociale kaart. 
  
De beroepskrachten gaan nog een cursus volgen met betrekking tot de meldcode 
kindermishandeling, deze zal zich om de twee jaar herhalen. 
  
  
Vierogenprincipe 

 
De houder heeft zorg gedragen voor uitvoeren van het vierogenprincipe door: 
  

Het vele glas in de deuren en wanden, waardoor zicht op de groep is. De groep is gehuisvest in de 
basisschool waar veel personeel aanwezig. Buiten de schooltijden en schoolweken is een conciërge 
aanwezig. 
Het gebouw is een cultureel centrum waardoor er veel mensen in en uit lopen. 

  
Tijdens de inspectie kwam naar voren dat de verschoonruimte niet voldoet aan het 
vierogenprincipe. De houder heeft hierop direct actie ondernomen en aanvullende afspraken 
gemaakt en actie ondernomen. 
  
Te weten: 

- aanpassing van de dagindeling door het verschonen van de kinderen samen te laten vallen met 
de pauze van de leerkrachten. 
- het plaatsen van een babyfoon welke tijdens de opvanguren aanstaat. De ontvanger van de 
babyfoon is geplaatst in de lerarenkamer waardoor de mogelijkheid tot afluisteren is tijdens de 

koffiepauze van de leraren. 
  
Bovenstaande is via de mail gecommuniceerd en is direct geïmplemteerd. Na 6 weken zal de 

werkwijze met betrokkenen geëvalueerd worden. De oudercommissie zal dan een advies hierover 
uitbrengen waarna het pedagogisch beleidsplan aangepast wordt. 
  
Het vierogenprincipe zal bij een volgende inspectie nadrukkelijk meegenomen worden. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskracht aanwezig op locatie) 
  Observaties (tijdens de inspectie) 

  
Risico-inventarisatie veiligheid (Risico-inventarisatie veiligheid december 2015 inclusief 
actieplan, verslag en huisregels) 

  
Risico-inventarisatie gezondheid (Risico-inventarisatie gezondheid december 2015 inclusief 
actieplan, verslag en huisregels) 

  Veiligheidsverslag (november 2015) 
  Meldcode kindermishandeling 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid- en Werkplan Peuteropvang Het Speelblokje 
Oijen) 

 Mail houder met aanpassing en uitvoering vierogenprincipe op 14-01-2016 
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Accommodatie en inrichting 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot accommodatie en 

inrichting. 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 

 
De leefruimte heeft een oppervlakte van 60 m2. Dit is voldoende voor het aantal op te vangen 
kinderen (3,7 m2 per kind). Er zijn diverse speelhoeken gemaakt zoals: een keukentje, winkeltje. 

Er is gelegenheid om boekjes te lezen en met de auto's te spelen. Tevens bevindt zich in de ruimte 
een tafel met banken waar kinderen kunnen knutselen en eten en drinken. 
  
De verschoonruimte en het toilet staat in direct verbinding met de leefruimte. 

  
In de toekomst wordt er een keukenblok geplaatst in de opslagruimte. Nu wordt er gebruik 
gemaakt van keuken van school, deze grenst echter niet aan de leefruimte van het 
kinderdagverblijf en om die reden is dit niet praktisch. 
  
 
Buitenspeelruimte 

 
Het kindercentrum kan gebruik maken van een aangrenzende buitenspeelruiten 
Ook de speelruimte van school voor de kleuters wordt gebruikt door het Speelblokje. 

Afspraken hierover worden opgenomen in het beleidsplan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskracht aanwezig op locatie) 
  Observaties (tijdens de inspectie) 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid- en Werkplan Peuteropvang Het Speelblokje 
Oijen) 
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Ouderrecht 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot ouderrecht. 

  
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid. 
  
 
Informatie 

 
Ouders worden geïnformeerd  door middel van het informatieboekje 'peuteropvang Oijen" het 
pedagogisch beleidsplan en een uitgebreide website. 

  
Het inspectierapport staat op de website van de organisatie. 
  
 

Oudercommissie 
 
De houder heeft op moment van inspectie recent een oudercommissie ingesteld, deze bestaat uit 2 
ouders. 
  
De houder heeft een reglement vastgesteld. De oudercommissie heeft het reglement getekend. 
  

Het adviesrecht kan in dit stadium niet beoordeeld worden en zal bij een volgende 
inspectie bekeken worden. 
 

 
Klachten 
 

Het domein klachten is geen onderdeel van deze inspectie. En zal bij een volgende inspectie 
volledig meegenomen worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskracht aanwezig op locatie) 
  Observaties (tijdens de inspectie) 

  Reglement oudercommissie (getekend op 30-12-2015) 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 

  
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid- en Werkplan Peuteropvang Het Speelblokje 
Oijen) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 

pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 

module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt dat op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 

overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Speelblokje 

Website : http://www.hetspeelblokje.com 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Het Speelblokje 

Adres houder : Prelaat van de Bergplein 10 
Postcode en plaats : 5396PH Lithoijen 

KvK nummer : 63261995 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. van  Hulst 

P. Streppel 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-12-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 28-01-2016 
Zienswijze houder : 01-02-2016 
Vaststelling inspectierapport : 02-02-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-02-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 23-02-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij erkennen de aandachtspunten die genoemd zijn omtrent de pedagogische praktijk. 
 
De leidsters hebben jarenlange ervaring met het werken als peuterspeelzaalleidster. 

Daarnaast proberen we jarenlange routine in de werkzaamheden en een cultuur te doorbreken. 
 
Tevens zijn de eisen en vakbekwaamheid van pedagogisch medewerksters in de loop der jaren 
aangescherpt. 
Inmiddels hebben we diverse maatregelen uitgezet om de leidsters te coachen op de werkvloer, 
door onder andere: 

- TINK training (cursus taal- en interactievaardigheden; (Sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, 
begeleiden van positieve interacties, kansen grijpen, kansen creëren ) 
- Video coaching en intervisies, zodat leidsters zich nog beter bewust worden van hun handelen. 
Deze sessies worden mede verzorgd door Edukien. 
- Taaltoets 
- En tot slot een samenwerking met kinderopvangleidsters van de Blokkendoos, Lithoijen. 
 

Ondanks dat het moeilijk is om jarenlange routine en cultuur te doorbreken, zijn de leidsters 
gemotiveerd om zich aan te passen en werken ze volledig mee aan alle bovenstaande 
maatregelen. 
We hopen dat bovenstaande maatregelen op kort termijn vruchten afwerpen en dat de 
pedagogische praktijk hierdoor zal verbeteren. 
 

Met vriendelijke groet, 
A.M van Geffen 
Directie Peuteropvang het Speelblokje 

 
 
 

 


