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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 jaarlijks onderzoek. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet 
Kinderopvang en peuterspeelzalen. Het hoofdstuk inspectie-items geeft een duidelijk beeld welke 
voorwaarden zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
  
De oordelen zijn gebaseerd op: 
- observaties; 
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
- gesprekken met de beroepskrachten; 
- contact met beide houders. 
  
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Feiten over kinderdagverblijf 't Hoekje 
Kinderdagverblijf 't Hoekje is een kleinschalig kinderdagverblijf. De locatie is gehuisvest in een 
voormalig kerkgebouw en heeft twee stamgroepen. Er worden maximaal 16 kinderen, per groep, in 
de leeftijd tussen de 0 en 4 jaar worden opgevangen. Naast de vaste medewerkers zijn de 
beide houders ook dagelijks aanwezig op het kinderdagverblijf. Beiden werken ook op de groepen 
als dit nodig is. 
  
Het afgelopen jaar hebben de beroepskrachten een TINK training gevolgd. Dit is een training om de 
interactievaardigheden van de beroepskrachten met de kinderen te vergroten. 
  
Het kinderdagverblijf heeft een actieve oudercommissie. Er vinden regelmatig vergaderingen 
plaats.  
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
-31-7-2015; Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtredingen geconstateerd op het domein 
'Personeel en groepen'. 
-22-8-2014; Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 Bevindingen op hoofdlijnen 
 Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
 Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het domein 'Ouderrecht' (zie voor de 

voorwaarden bij het betreffende domein). 
 Er is een aandachtspunt geconstateerd op het domein 'Pedagogisch klimaat'. 
 De houder heeft op 22 juni 2016 een Last onder dwangsom met kenmerk 1098926 gekregen 

van de gemeente Barendrecht voor de overtredingen die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 31 
juli 2015 is geconstateerd op het domein: 'Personeel en groepen' (voorwaarde: Een verklaring 
omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de 
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden). De overtreding is opgeheven. 

  
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Zie beschouwing.  
  
Opmerking: In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is het kinderdagverblijf 
geregistreerd met 30 kindplaatsen. In de praktijk worden 32 kinderen opgevangen. Er zijn geen 
bezwaren tegen de uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 32. 
  
Zie verdere toelichting bij het domein 'Accommodatie en inrichting'. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Met betrekking tot de toetsing van het pedagogisch beleid zijn per juli 2015 twee nieuwe 
voorwaarden aan het toetsingskader toegevoegd die de toezichthouders van de GGD Rotterdam-
Rijnmond vanaf januari 2016 bij alle kindercentra meenemen in de jaarlijkse onderzoeken. 
Het gaat om de volgende twee nieuwe voorwaarden: 
 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. 

 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. 

  
Kinderdagverblijf 't Hoekje voldoet aan de bovengenoemde twee nieuwe voorwaarden doordat in 
het pedagogisch beleidsplan beschreven staat dat er gewerkt wordt met een observatiesysteem 'Zo 
doe ik...!', hoe daarmee gewerkt wordt en hoe beroepskrachten toegerust zijn op het signaleren en 
doorverwijzen naar passende instantie bij bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De vier basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
  
  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 
  
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
  
De observatie heeft plaatsgevonden op de groepen 't Bloemengroepje en 't Vlindergroepje. Na het 
lunchmoment, tijdens de verschoning van de kinderen en het vrij spelen.   
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen.  
  
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.  
  
Observatie: 
Na de lunch worden de baby's verschoond en gaan de dreumesen onder begeleiding van de 
beroepskracht naar de toilet. Tijdens de verschoning is de aandacht van de beroepskracht veelal 
gericht op de baby. Zoals; de beroepskracht 'aait' met een doekje over de voeten van de baby. De 
baby lacht en de beroepskracht reageert door te zeggen: "Kietelt dat?".  
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Aandachtspunt met betrekking tot het bieden van structuur en flexibiliteit: 
De beroepskrachten geven aan dat zij na het lunchmoment de verzorgende taken onderling hebben 
verdeeld. Dit houdt onder andere in dat eerst de jongste baby's worden verschoond. De kinderen 
die onder begeleiding naar de toilet gaan, gaan met een andere beroepskracht naar de toilet. Een 
aantal kinderen gaan spelen aan een tafel, een boekje lezen of spelen onder de box. Dreumesen 
die nog verschoond moeten worden, blijven in de kinderstoel zitten totdat zij aan de 'beurt' zijn. 
Tijdens de observatie is gezien dat 1 van de dreumesen beweeglijk werd in de stoel en er uit wilde. 
De beroepskracht gaf aan dat hij zo werd verschoond. Dit, bij navraag door de toezichthouder, uit 
veiligheidsoverwegingen en zodat het overzicht bewaard blijft. 
Met de houder is besproken om ook de behoefte van het kind in oogschouw te blijven nemen en 
flexibel om te gaan met het groepsritme. De houder heeft hier positief op gereageerd. 
  
  
Persoonlijke competentie  
Indicator: kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
  
De meeste tentoongestelde werkje of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf gemaakt. 
Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en thema-
activiteiten.  
  
Observatie: 
In de groepsruimten van 't Bloemengroepje en 't Vlindergroepje zijn werkjes van de kinderen 
opgehangen aan de muur. Het speelgoedaanbod is veelzijdig en het meeste speelgoed staat op 
reikhoogte van de kinderen. Ook hebben de kinderen een eigen mand waar spulletjes van henzelf 
in zitten. 
  
Conclusie: 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleid van kinderdagverblijf 't Hoekje. De beroepskrachten zijn op de hoogte van het 
pedagogisch beleidsplan, geven daar in de praktijk uitvoering aan en bespreken hun ervaringen 
tijdens de teamoverleggen. Hiermee wordt voldaan wordt aan de wettelijke vereisten met 
betrekking tot de pedagogische praktijk. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de beide houders) 
  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties (Op de groepen 't Bloemengroepje en 't Vlindergroepje) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie februari 2016) 
 Observatiesysteem baby's / peuters "Zo doe ik". 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Sinds het vorig inspectiebezoek is één nieuwe stagiaire aangenomen. Deze stagiaire beschikt over 
een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de wettelijke vereisten. 
  
Alle huidige medewerkers beschikken eveneens over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet 
aan de wettelijke vereisten. Dit is beoordeeld tijdens eerdere inspectiebezoeken van het 
kinderdagverblijf. 
  
Opmerking: 
De houder heeft op 22 juni 2016 een Last onder dwangsom met kenmerk 1098926 gekregen van 
de gemeente Barendrecht voor de overtredingen die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 31 juli 
2015 is geconstateerd op het domein: 
  
 Personeel en groepen (voorwaarde: Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon 

werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum 
overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden). 

  
Voortgang: Zie de tekst boven de opmerking. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk vereisten. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen. Alle huidige 
medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De dagopvang bestaat uit 2 stamgroepen. 
  

Groep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  

't Vlindergroepje  0-4 jaar 16 

't Bloemengroepje 0-4 jaar 16 

  
De kinderen maken gebruik van één stamgroepruimte. Omvang en samenstelling van de groep 
voldoen aan de wettelijke vereisten. 
  
De kinderen worden in de eigen stamgroep opgevangen. Op minder drukke dagen worden de 
stamgroepen samengevoegd. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op het kindercentrum worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
In tijden van afwijking van de beroepskracht-kindratio (aan het begin en eind van de dag) wordt 
minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet, waardoor voldaan is aan de 
wettelijke vereisten. De houder geeft aan dat de beroepskrachten tussen de middag op de groep 
blijven, er wordt dan niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de beide houders) 
  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties (Op de groepen 't Bloemengroepje en 't Vlindergroepje) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Arbeidscontracten (stageovereenkomst) 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De beoordeling van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid vallen buiten dit jaarlijks 
onderzoek.  
  
Tijdens het inspectiebezoek is echter geconstateerd dat de bovenste bedjes geen dakje of andere 
beveiliging hebben om vallen uit het bovenste bed te voorkomen. Hiermee wordt niet voldaan aan 
de aanvullende eisen voor kinderbedden en –boxen in de kinderopvang zoals gepubliceerd in 
Staatscourant nr. 141 d.d. 24 juli 2008. Voor deze aanvullende eisen gold een overgangstermijn 
tot 1 januari 2016 , daarna moeten alle bedden aan de Warenwetregeling voldoen. De houder wist 
niet dat de bedjes niet aan de eisen voldeden.  
  
De houder is zich bewust van het risico van bedjes zonder dakje en heeft maatregelen opgenomen 
in het eigen veiligheidsbeleid om te voorkomen dat kinderen uit de bovenste bedjes vallen. De 
dubbele bedden worden niet meer gebruikt vanaf het moment dat de toezichthouder de houder 
hierop heeft gewezen. Beroepskrachten zijn hiervan op de hoogte. 
  
Verder heeft de houder een vervangingsschema voor de bedjes naar de toezichthouder gestuurd. 
Daarin is het volgende aangegeven: 
 Alle huidige kinderbedjes en kinderboxen worden binnen 6 tot 8 weken vervangen door nieuwe 

exemplaren met een erkend keurmerk. 
  
De houder heeft op 7-10-2016 een plan van aanpak aangeleverd met daarbij de offerte van de 
kinderbedjes en kinderboxen. 
  
De toezichthouder heeft gezien bovenstaande geoordeeld het risico op het vallen van kinderen uit 
het bovenste bedje vooralsnog voldoende wordt gereduceerd. Het toezicht op bedjes berust bij de 
NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de beide houders) 
  Observaties (Op de groepen 't Bloemengroepje en 't Vlindergroepje) 
  Actieplan veiligheid (aangeleverd 7-10-2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Er zijn 2 groepen, deze groepen beschikken over voldoende m² voor het aantal op te vangen 
kinderen. 
  

Groep Aantal kinderen  Beschikbare m²  

't Bloemengroepje 16 60 m² 

't Vlindergroepje 16 58,5 m² 

  
  
  
Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen ingang, 2 groepsruimten, een sanitaire ruimte, 2 
slaapkamers, een kantoor en een keuken. 
De ruimten zijn ingericht in hoeken, zoal bijvoorbeeld: een leeshoek. De box staat in een rustige 
hoek. 
  
De groepsruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
  
De huidige registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat op 30 
kindplaatsen. De houder geeft aan dat er dagelijks maximaal 32 kinderen worden opgevangen. De 
houder heeft tijdens de inspectie aangegeven dit door te geven aan de gemeente Barendrecht, 
middels een wijzigingsformulier. Er zijn geen bezwaren tegen de uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen naar 32. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het bruto oppervlak van de buitenspeelruimte is vanwege de grootte ervan niet opgemeten en is 
ruim voldoende (96 m²) voor het maximale aantal kinderen van 32 dat tegelijkertijd in het 
kinderdagverblijf opgevangen kan worden. 
  
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kinderdagverblijf en beslaat de zijkanten en 
achterzijde van het kinderdagverblijf. Aan de achterzijde staat een speeltoestel en een 
moestuintje. Verder is er los spelmateriaal aanwezig en wordt speelgoed van binnen mee naar 
buiten genomen. 
  
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke vereisten voor de inrichting van de 
buitenspeelruimte. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Op de groepen 't Bloemengroepje en 't Vlindergroepje) 
 Inspectierapport jaarlijks onderzoek d.d. 8-9-2010 (afmetingen binnenspeelruimtes). 
 Interview met de houder. 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
Te tijden van de inspectie had de houder nog geen intern klachtenreglement. 
  
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de 
mogelijkheid geboden om de overtreding met betrekking tot de voorwaarde: 'De houder brengt de 
klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van ouders' 
te herstellen. Op 4 oktober 2016 is door de houder aangegeven de informatie over de interne 
klachtenregeling zo spoedig mogelijk op de website van de houder te plaatsen, het 
informatieboekje in november 2016 aan te passen (wordt opnieuw gedrukt) en de 
klachtenregeling op de eerstvolgende vergadering (= 10 januari 2017) aan de oudercommissie 
voor te leggen. 
  
Er wordt nu aan de wettelijke vereisten voldaan. 
  
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders in het informatieboekje van kinderdagverblijf 't 
Hoekje. 
 
 
Oudercommissie 
 
Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit 5 leden. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
Uit de notulen van de oudercommissie vergaderingen is naar voren gekomen er onder andere 
aandacht is besteed aan het pedagogisch beleidsplan, de aansluiting bij de geschillencommissie 
kinderopvang en gezondheidsaspecten (zoals het beleg op brood en snacks). 
  
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de 
mogelijkheid geboden om de overtredingen met betrekking tot de onderstaande voorwaarden op te 
heffen:  
  
De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) 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. 
 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
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 wordt afgehandeld; 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; de ouder een 

schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;in het oordeel een concrete 
termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

  
Op 3 oktober 2016 is door de houder het intern klachtenreglement nagestuurd. De inhoud ervan is 
volledig. 
  
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
Tot 1 januari 2016 was de houder aangesloten bij de ZcKK en ZcKK-OC. Het jaarverslag klachten 
2015 van kinderdagverblijf 't Hoekje is op 15 maart 2016 ontvangen door de toezichthouder. Er 
zijn in het jaar 2015 over deze locatie geen externe klachten gemeld. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de beide houders) 
  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
  Notulen oudercommissie (2 november 2015, 7 maart 2016 en 29 augustus 2016.) 
  Informatiemateriaal voor ouders (informatieboekje kinderdagverblijf 't Hoekje) 
  Website 
  Klachtenregeling ('t Hoekje toegestuurd d.d 3 oktober 2016) 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2015) 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2015) 
 Aansluiting Geschillencommissie Kinderopvang. 
 

 



 

13 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-09-2016 

Kdv 't Hoekje te BARENDRECHT 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

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 uitvoering van 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) 

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) 

 

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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 
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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 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) 

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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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) 

 

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) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

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 brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie 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 wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kdv 't Hoekje 
Website : http://www.kinderopvangonline.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf 't Hoekje 
Adres houder : Brucknerstraat 51 
Postcode en plaats : 2992EX BARENDRECHT 
Website : www.kinderdagverblijfhethoekje.nl 
KvK nummer : 50176013 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  E.J. Berends 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Barendrecht 
Adres : Postbus 501 
Postcode en plaats : 2990EA BARENDRECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 11-10-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2016 
 

 
 



 

18 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-09-2016 

Kdv 't Hoekje te BARENDRECHT 

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. 

 
 
 

 


