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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 
  
  

Beschouwing 
 
Op dinsdag 7 april 2015 is dagopvang "de Kleine Zeester" opvang aan kinderen in de leeftijd van 
nul tot vier jaar in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek bezocht voor een aangekondigd 
inspectiebezoek. Het is een onderzoek na registratie. Dit onderzoek vindt plaats binnen drie 

maanden na registratie. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn 
onderzocht. 

  
Kindercentrum "de Kleine Zeester" is gevestigd in basisschool de Bontebrug, Bontebrug 52 te 
Silvolde. Deze locatie heeft 12 kindplaatsen. Het kindercentrum heeft een eigen ingang en 
heeft een vaste ingerichte groepsruimte en een aparte slaapruimte. Er is voldoende binnen-en 
buitenspeelruimte aanwezig om 12 kinderen op te vangen. Buitenspeelruimte is aangrenzend, 
omheind en ingericht. Opvang is kleinschalig. Op dit moment worden er maximaal 9 kinderen per 

dagdeel opgevangen. 
  
De toezichthouder heeft vooraf documenten opgevraagd bij de organisatie. Deze documenten zijn 
beoordeeld. Vervolgens is er op locatie een observatie uitgevoerd en zijn de bevindingen kort 
besproken met de houder. De toezichthouder is van mening dat KDV de Kleine Zeester 

inspanningen verricht om aan alle voorwaarden uit de Wet Kinderopvang te voldoen. Er is sprake 
van een coöperatieve houding van beide houders. 

  

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 

KDV de Kleine Zeester is per 1 februari 2015 gestart met opvang aan te bieden aan kinderen in de 
leeftijd van 0-4 jaar. 

 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Houder is recentelijk gestart met opvang aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Er 

heeft nog geen volledige inspectie plaatsgevonden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 
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Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 

  
 waarborging emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
 ontwikkeling van sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
   
 

Pedagogisch beleid 
 
KDV de Kleine Zeester heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin o.a. aandacht wordt 
besteed aan: 
  
 groepssamenstelling en werkwijze 
 uitwerking van de 4 basisdoelen 

 de rol van de pedagogisch medewerkster 
 het 4- ogenprincipe 
 het wenbeleid 

  
Op dit moment is de achterwachtregeling onvoldoende beschreven. Het pedagogisch beleidsplan 
beschrijft niet hoe men ondersteuning vorm geeft indien er slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
  
Bovenstaande is van toepassing. Op sommige dagdelen is er één beroepskracht aanwezig 
en maakt men gebruik van deze situatie. Houder pakt dit op. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 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)  
   

 
Pedagogische praktijk 
 
Observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend 7 april 2015. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 

de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

  
Zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
  
Structuur en flexibiliteit 

Er is een vast programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. 
Kinderdagverblijf maak gebruik van pictogrammen (Kiki het beertje) hoe de dagindeling eruit ziet. 
De kinderen hebben hier een houvast aan. 
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Kennen/herkennen 
De beroepskracht benoemt alle kinderen bij naam; ze weet persoonlijke bijzonderheden te 
vermelden. Een kindje is naar de dokter geweest en vraagt: "Wat heeft de dokter gedaan"? 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht gesprekjes heeft met de kinderen waarbij zij 

beurt-wisselen. Er is veel interactie tussen de beroepskracht en de kinderen. 
  
Zorg voor het waarborgen van de mogelijkheid tot ontwikkeling van de persoonlijke 
 competentie 
  
De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen. De beroepskracht sluit op 
passende wijze aan bij het ontwikkelingstempo en -niveau van een kind. Zij biedt spelmateriaal en 

activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of te onderschatten. 
Na het fruitmoment is er aandacht voor het thema "de tuin van Kiki" deze week wordt dit thema 

uitgewerkt. In de groepsruimte is er veel aandacht aan besteedt; thematafel, plantjes en 
pictogrammen. Aan tafel gaan de kinderen deze ochtend zaadjes poten in aarde, ieder een eigen 
bakje. De beroepskracht laat het verschil van zand zien; zandbakzand en aarde om iets te poten. 
Ze vraagt: "Waar kunnen we mee spelen? Waar groeien de plantjes in"? Daarnaast laat ze een 

plantje zien die al eerder is gepoot en al uit het zaadje is gekomen. De kinderen gaan enthousiast 
de zaadjes poten en voelen en kijken er na hoe klein ze zijn en vervolgens geven ze de zaadjes 
water met de bloemenspuit. 
   
Waarborgen sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling. De 
beroepskrachten begeleiden doorgaans ook de positieve interacties tussen kinderen. 

In de speeltent met slurf, voorzien met ballen probeert kindje x te kruipen, dit lukt niet helemaal. 
Het andere kindje bij wie het al wel een aantal keren is gelukt probeert het kindje te helpen, hierbij 
aangemoedigd door de beroepskracht; "wat goed van jullie, goed zo"! Samen komen ze eruit. 

   
Overdracht van normen en waarden 
  
Afspraken en regels zijn aanwezig.  

De kinderen weten dat er voor het aan tafel gaan eerst het speelgoed opgeruimd moet worden en 
de handjes worden gewassen. Eén van de kinderen gaat al aan tafel; beroepskracht bespreekt dit 
en hierna gaat ze samen met kindje x de handjes wassen. 
  
De kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het 
aangaan en uitvoeren van een activiteit. Tijdens het fruitmoment worden de kinderen aangezet tot 

sociaal gedrag; op hun beurt wachten en de fruitsoorten verdelen. Er zijn veel kinderen die druiven 
erg lekker vinden. 
  

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 
  Observaties (7 april 2015) 

  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein worden de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

   
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Uit de steekproef blijkt dat beide houders, tevens beroepskrachten op de groep en de vrijwilliger 
voorzien zijn van een verklaring omtrent het gedrag. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Documenten voldoen, de beroepskrachten die werkzaam zijn op deze locatie zijn in het bezit van 
een beroepskwalificatie conform CAO. 
  
 

Opvang in groepen 
 
KDV de Kleine Zeester heeft 12 kindplaatsen. Op dit moment worden er maximaal 9 kinderen per 

dagdeel opgevangen. Tijdens de observatie zijn er geen baby's aanwezig. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de observatie zijn er 4 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten, 2 kinderen hebben 
zich deze ochtend ziek gemeld. Beroepskracht-kind-ratio voldoet. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Tijdens de observatie wordt Nederlands gesproken. Er wordt voldaan aan de voorwaarden m.b.t. 
Personeel en Groepen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 

  Observaties (7 april 2015) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie 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. 
   
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd maart 2015. Een plan 

van aanpak is gemaakt en een werkwijze vastgesteld door de houder. 
  
De ruimtes die in gebruik zijn, zijn geïnventariseerd. Uit de observatie in de praktijk blijkt dat de 
beroepskrachten handelen conform het vastgestelde beleid. 

  
Er is een meldcode Kindermishandeling vastgesteld. 
  
Het beleid m.b.t. het 4-ogenprincipe is vastgelegd in het pedagogisch werkplan.  
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Beide houders zijn op de hoogte van de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij 

een vermoeden en op welke signalen ze kunnen letten. 
 
 

Vierogenprincipe 
 
Het beleid m.b.t. het 4-ogenprincipe is vastgelegd in het pedagogisch werkplan. Houder maak 
gebruik van: 
1. Camera groepsruimte 
2. Camera en babyfoon slaapruimte 
3. Beelden zijn op afstand in te zien via een app. 

4. Houder maakt op enkele dagen gebruik van een vrijwilliger 
5. Houder gaat daarnaast gebruik maken van een stagiaire 
  

Tijdens observatie inspectiebezoek is geconstateerd dat in de praktijk de sanitaire voorziening 
onvoldoende transparant is. Binnendeur tussenruimte school en KDV is structureel gesloten en de 
leerkrachten van de basisschool hebben geen zicht op de beroepskracht tijdens haar 
werkzaamheden. Ook is deze ruimte niet zichtbaar in beeld door gebruik van een camera in de 

groepsruimte. Houder pakt dit op. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
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Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 
  Observaties (7 april 2015) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Er is voldoende binnenruimte voor het aantal aanwezige kinderen. Er zijn diverse speelhoeken die 
aantrekkelijk zijn ingericht voor het speeldoel. Zo is er een poppenhoek, bouwhoek, 
keukentje, verkeershoek en een leeshoekje. Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 
Buitenspeelruimte 

 
Locatie is recentelijk gestart. De buitenspeelruimte van het kindercentrum is omheind en 
aangrenzend. 
  

De buitenspeelruimte KDV grenst aan de speelruimte van groep 1 van de basisschool. Gezien de 
ligging van beide buitenspeelruimtes wordt er gebruik gemaakt van dezelfde uitgang waardoor er 
soms geen afsluitend eigen buitengedeelte is. Hierdoor is er een verplaatsbaar hekwerk 
geplaatst. Daarnaast is de buitenruimte van de kleutergroep ook gesloten en omheind. Beide 
terreinen is spelen onder toezicht. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties (7 april 2015) 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein wordt beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert inzake het beleid. 
  
 
Informatie 
 
Aan deze voorwaarden is voldaan. 

  
De houder informeert de ouders door middel van nieuwsbrieven, bij intake of telefonisch contact. 
  

Tijdens inspectiebezoek is er een inspectierapport ter inzage op locatie aanwezig en deze is in te 
zien via de website. 
 
 

Oudercommissie 
 
Op dit moment is er nog geen oudercommissie ingesteld. Voor het instellen van een OC op basis 
van het reglement en het toepassen van het adviesrecht geldt dezelfde termijn als voor het 
vaststellen van een reglement OC, namelijk zes maanden na aanvang exploitatie. 
  
 

Klachten 
 
Houder is aangesloten bij de Klachtenkamer van de sKK, het betreft een regeling voor de 

behandeling van klachten van ouders en oudercommissie. 
 
Betreffende algemene informatie interne klachtenregeling "de Kleine Zeester" geeft houder aan bij 

een klacht eerst contact op te nemen met de houder, dit is niet juist. Ouders kunnen te allen tijden 
direct hun klacht indienen bij een onafhankelijke externe klachtencommissie. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)  
   

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beide houders) 
  Website 
  Nieuwsbrieven 
  Klachtenregeling oudercommissie 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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 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) 
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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) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 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) 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 

ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 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 art 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 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) 

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 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist 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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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 10 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 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) 

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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 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 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 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 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a 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 1 en 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 1 
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 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b lid 5 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) 
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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) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 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) 

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) 
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Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 

beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 

oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 

door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kleine Zeester 

Website : http://www.dekleinezeester.com 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder :  De Kleine Zeester 

Adres houder : Augustijnenstraat 9 
Postcode en plaats : 7011 BX GAANDEREN 

KvK nummer : 61765120 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. te Boekhorst 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oude IJsselstreek 

Adres : Postbus 42 
Postcode en plaats : 7080 AA GENDRINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-04-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 08-04-2015 
Zienswijze houder : 13-04-2015 

Vaststelling inspectierapport : 13-04-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 13-04-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-04-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 16-04-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Bij deze de zienswijze van Kinderdagverblijf De Kleine Zeester te Silvolde. Het rapport geeft goed 
de dagelijkse praktijk op ons kinderdagverblijf weer. 
 

We zijn tevreden met het inspectierapport en met de aandachtspunten gaan we aan de slag: 
 
Vierogen-beleid: 
Er is een camera besteld die in de gang bij de wc komt te hangen. Deze geeft zicht op de wc, 
zodat we daar ook zien en horen wat er zich daar afspeelt. Deze beelden zijn alleen te bekijken 
door de pedagogisch medewerksters en zijn niet openbaar. Mocht er een pedagogisch 

medewerkster alleen op de groep staan, kan de andere pedagogisch medewerkster thuis via een 

beveiligde app meekijken. 
  
Achterwacht: 
De achterwachtregeling hebben we nu aangepast in het beleidsplan. 
 
Klachten: 
Dit wordt aangepast in het pedagogisch beleidsplan en in de huisregels. 

 
Oudercommisie: 
Op het moment hebben zich drie ouders aangemeld om deel te nemen aan de oudercommissie. 
We gaan deze samen met hen opstarten. 
  
Met vriendelijke groet, 

Linda van Hal en Loes Bertou 
Kinderdagverblijf De Kleine Zeester 
  

 
 
 

 


