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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Berkelland begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland. 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen:  

• Veiligheid en gezondheid; 

• Ouderrecht. 

 

Beschouwing 

Feiten kindercentrum 

Kinderdagverblijf 't Zunneke (KDV) is onderdeel van Kinderopvang Berkelland B.V.  

Deze organisatie heeft meerdere locaties in de regio en gebruikt in praktijk veelal de naam Oqido. 

Het KDV is gehuisvest in het Kulturhus 't Stieltjen, Wolinkweg 12 te Haarlo. De opvang is 

kleinschalig en vindt plaats in een combigroep; kinderen van de dagopvang samen met kinderen 

van de buitenschoolse opvang (0-13 jaar). 

De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen. Op deze locatie staat ook een buitenschoolse opvang 

van dezelfde houder geregistreerd.  

  

Inspectiegeschiedenis 

14 maart 2022: incidenteel onderzoek. Houderwijziging, de toezichthouder adviseert de gemeente 

een houderwijziging in het LRK; 
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Huidige bevindingen 

Op donderdag 29 september 2022 is KDV 't Zunneke in opdracht van de gemeente Berkelland 

bezocht voor een jaarlijks onderzoek. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een 

documentenonderzoek, observaties van de praktijk en gesprekken met de beroepskrachten.  

  

Aan de getoetste voorwaarden wordt niet volledig voldaan. Er zijn overtredingen geconstateerd 

gezien binnen het Domein: 

  

• Veiligheid en gezondheid 

• Ouderrecht 

  

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

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

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder Kinderopvang Berkelland B.V. beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan: 

"Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022" 

 

In het pedagogisch werkplan staat beschreven dat de ontwikkeling van het kind centraal staat: 

 

Hoofdstuk 4 

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

4.1 Het individuele kind wordt ondersteund en gestimuleerd 

Het is belangrijk dat er aandacht is voor ieder individueel kind, ook al maakt het kind deel uit van 

de groep. Elk kind is uniek en elk kind heeft eigen talenten en voorkeuren. Ieder kind heeft recht 

op een persoonlijke benadering die past bij zijn leeftijd en zijn persoon. 

 

De beroepskracht geeft aan trots te zijn over hoe dit binnen KDV 't Zunneke is neergezet.   

Door de kleinschaligheid zijn alle beroepskrachten bekend en vertrouwd voor de kinderen en is er 

veel oog voor de kinderen, zowel voor het individuele kind als voor de groep als geheel. 

 

Praktijk 

Tijdens het bezoek ziet de toezichthouder dit ook in de praktijk. De kinderen worden opgevangen 

in een combinatiegroep van 0-13 jaar. Tijdens een tafelmoment hebben de beroepskrachten 

aandacht voor zowel de BSO-kinderen als de jongste kinderen. De oudste kinderen vertellen over 

hun dag en een baby die net uit bed komt, wordt in een kinderstoel ook betrokken bij dit 

tafelmoment.  

 

De beroepskracht geeft een baby eten en benoemt haar handelingen naar de baby toe. 

 Zo zegt ze: "Nog een hapje" en geeft de baby een hapje. De beroepskracht signaleert dat de baby 

moe is en benoemt dit ook: "Ben je een beetje moe?" Na het eten brengt de beroepskracht de 

baby naar bed. 

 

Ook tijdens het omkleden en verschonen is er interactie tussen de beroepskracht en een kind. 

Wanneer een kind uit bed komt heeft de beroepskracht een gesprekje met het kind.  

Zo zegt ze: "Is je knuffel lief?'' Het kind lacht en pakt haar knuffel nog eens extra goed vast. 

 

Conclusie: 

De houder van KDV 't Zunneke draagt er zorg voor dat in de kinderdagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, d.d. 29-09-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 29-09-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder 

De functionaris/ bestuurder is ingeschreven in het PRK en gekoppeld met de houder Kinderopvang 

Berkelland B.V. 

 

Beroepskrachten/stagiaire 

De ten tijde van de inspectie aanwezige beroepskrachten/stagiaire zijn middels een steekproef 

gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige beroepskrachten/stagiaire zijn 

ingeschreven en gekoppeld aan de houder Kinderopvang Berkelland B.V.  

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

stagiaires 

Inzet van voldoende beroepskrachten wordt bepaald aan de hand van de rekentool (1ratio.nl) en 

geborgd. De toezichthouder heeft de presentielijsten en het personeelsrooster van de maand 

september 2022 ingezien. 

 

Tijdens de inspectie op donderdag 29 september 2022 zijn er 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 

jaar en twee beroepskrachten (waarvan één een BBL-stagiaire) als volgt aanwezig: 

 

 Aantal 

kinderen: 

 Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

 Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

0-1 jaar: 3 

1-2 jaar: 1 

2-3 jaar: 0 

3-4 jaar: 1 

 

4-12 jaar: 3 

Totaal: 8 

 

2  2 
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Uit een steekproef van week 39, 40 en 41 blijkt dat de beroepskracht-kindratio als volgt is ingezet: 

 

Datum:   Aantal 

kinderen: 

 Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

 Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

5 september 

2022 

0-1 jaar: 3 

1-2 jaar: 1 

2-3 jaar: 1 

3-4 jaar: 2 

 

4-7 jaar: 2 

7-12 jaar: 2 

Totaal: 11 

 

4 2 

 

 

7 september 

2022 

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 1 

2-3 jaar: 2 

3-4 jaar: 2 

 

4-7 jaar: 2 

7-12 jaar: 1 

Totaal: 10 

 

3 2 

13 september 

2022 

 

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 3 

2-3 jaar: 4 

3-4 jaar: 2 

 

4-7 jaar: 1 

7-12 jaar: 0 

Totaal: 12 

 

3 + BBLer (stage) 3 

15 september 

2022 

 

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 2 

2-3 jaar: 1 

3-4 jaar: 0 

 

4-7 jaar: 0 

7-12 jaar: 5 

Totaal: 10 

2 + BBLer (stage) 2 

20 september 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 2 

2-3 jaar: 3 

3-4 jaar: 3 

 

4-7 jaar: 1 

7-12 jaar: 0 

Totaal: 11   

 

3 + BBLer (stage) 2 
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22 september 

2022  

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 2 

2-3 jaar: 2 

3-4 jaar: 0 

 

4-7 jaar: 0 

7-12 jaar: 5 

Totaal: 11   

 

3 2 

26 september 

2022 

 

0-1 jaar: 4 

1-2 jaar: 0 

2-3 jaar: 1 

3-4 jaar: 2 

 

4-7 jaar: 0 

7-12 jaar: 4 

Totaal: 11 

2 + BBLer (intallig) 3 

 

28 september 

2022 

 

 

0-1 jaar: 4 

1-2 jaar: 1 

2-3 jaar: 2 

3-4 jaar: 2 

 

4-7 jaar: 3 

7-12 jaar: 1 

Totaal: 13 

 

3 3 

 

Hiermee is de beroepskracht-kindratio gewaarborgd. 

 

De BBLer heeft een praktijkovereenkomst met de houder afgesloten. Daarnaast hanteert de houder 

een algemeen plan met richtlijnen: "Richtlijn inzet BBL 2022" en is er een BBLplan opgesteld voor 

deze specifieke stagiaire. Daarin is opgenomen dat een derde (33 procent), van het totaal 

minimaal aantal op een locatie in te zetten beroepskrachten mag bestaan uit pedagogisch 

medewerkers in ontwikkeling, student-werknemers en stagiairs. 

De BBLer wordt zoveel mogelijk op vaste momenten in de week intallig ingezet en bij uitzondering 

op een ander moment (ziekte, vakantie collega's). 

 

In het plan is hierover onder andere opgenomen: 

"De dinsdagen ben je ingezet als 3e collega om zo te leren en te ervaren van andere collega’s. De 

donderdagmiddag zoveel als mogelijk als (2e) of 3e collega bij BSO." 
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Over de achterwachtregeling heeft de houder het volgende opgenomen in het "Veiligheid- en 

gezondheidsbeleid Oqido 2022 Haarlo": 

 

2.8 Calamiteiten en achterwacht  

In het geval dat een pedagogisch medewerker, gezien het kind aantal, alleen werkt in de groep is 

de achterwacht regeling geregeld met de andere groepen waar twee pedagogisch medewerkers 

zijn. (Dit in het geval er geen stagiaire op de groep is) Tijdens de verlengde opvang ’s morgens, 

komen ouders kinderen brengen, dan kan de pedagogisch medewerker daar een beroep op doen. 

De tweede medewerker is aanwezig om 7.30 uur.  

Om 17.15 uur gaat de eerste medewerker van de groep naar huis. Vanaf 16.30 uur kunnen de 

kinderen worden opgehaald, waardoor er ook meerdere ouders aanwezig zijn.  

 

In geval van calamiteiten waarbij hulp van buitenaf dringend gewenst is, kan een medewerker de 

administratie om assistentie vragen. Is er geen MT lid op de administratie, kan er gebeld worden 

met een MT lid thuis of met een medewerker op een andere locatie. Deze persoon moet binnen 15 

minuten aanwezig kunnen zijn op de locatie. Een medewerker van de andere locatie kan indien 

mogelijk naar de vragende locatie gaan, of het initiatief nemen om een MT lid te bellen. Een lijst 

met telefoonnummers in geval van calamiteiten hangt op alle groepen. 

 

Uit een steekproef uit de rooster van de maand september 2022 blijkt dat een beroepskracht niet 

alleen aanwezig is in het kindcentrum bij een afwijkende inzet. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, d.d. 29-09-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 29-09-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Opleidingsplan BBL 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid- en gezondheidsbeleid Oqido 2022 Haarlo) 

• Presentielijsten (september 2022) 

• Personeelsrooster (september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een Veiligheid en Gezondheidsbeleid opgesteld voor KDV 't Zunneke: "Veiligheid- 

en gezondheidsbeleid Oqido, 2022 Haarlo". 

 

In het beleid Veiligheid en gezondheid komen de volgende aspecten aan de orde: 

• het beleid op voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid; 

• het beleid op voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende gezondheid; 

• het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag; 

• het beleid omvat een beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid voor kinderen beperkt zijn. 

 

De volgende items zijn niet of onvoldoende beschreven in dit beleid: 

• De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie 

maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid actueel:  

 

Op 14 maart 2022 heeft er een onderzoek plaats gevonden in verband met een houderwijziging. 

De houder maakt voor deze locatie gebruik van het algemene veiligheids- en gezondheidsbeleid 

voor hun gehele organisatie. 

Het beleid is niet voldoende locatiespecifiek en concreet. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over 

een schommelbedje, spelen in de gang en inpandige slaapkamers. Er wordt ook gesproken over 

cameratoezicht in de buitenbedjes. Deze onderdelen zijn niet van toepassing voor deze locatie: 

 

De schommelbedjes worden alleen voor de allerkleinsten gebruikt. Als deze kleintjes in bed niet 

kunnen of willen slapen wordt er soms gebruik gemaakt van de schommelbedjes. De voorkeur gaat 

echter uit naar het slapen in bed, ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven voor het 

gebruik van een schommelbed voor hun kind (formulier ligt in de map).  

- Kinderen die zichzelf om kunnen draaien mogen niet meer in een schommelbedje slapen.  

- Schommelbedjes blijven in de hal staan of op een plek waar de pedagogisch medewerker direct 

toezicht heeft.  

- Tijdens het spelen in de hal schuiven we de bedjes waar kinderen in slapen naar de groep.  

- 2 x per jaar schommelbedje controleren op gebreken, aftekenen met datum en paraaf op 

formulier  

- Als het schommelbedje in de hal gezet wordt de buitendeur op slot doen. Hierop is toezicht van 

pedagogisch medewerker tijdens het spelen in de gang  

- Twee inpandige slaapkamers worden niet meer gebruikt als slaapkamer.  
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Voorwaarden voor gebruik  

Voor het buiten slapen hanteert ’t Zunneke de volgende regels:  

* Als er een kind in het buitenbedje slaapt wordt er elke 10 minuten gecontroleerd. Tevens hebben 

we cameratoezicht.  

 

Verder zijn er dieren (kippen) aanwezig op deze locatie, deze worden niet beschreven in het plan. 

De houder heeft na de overname het beleid niet actueel gehouden. 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, 

implementeren, evalueren en actualiseren; 

 

De houder heeft hierover in het beleid het volgende opgenomen: 

1.2 Totstandkoming  

De grondslag van dit beleidsplan is de nieuwe wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang die per 1 

januari 2018 van kracht is. Om tot dit beleid te komen zijn er diverse gesprekken gevoerd en is er 

gekeken naar de risicoinventarisatie van de afgelopen jaren. Centraal hierbij stond of de huidige 

manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke speel- en leefomgeving. 

Beleidsvorming staat voor een continu proces. Dit beleid moet worden getoetst op actualiteit en 

haalbaarheid en zo nodig worden aangepast. Op deze wijze wordt het beleid een gegeven van alle 

dag en zal het dynamische proces zorg dragen voor kwaliteit nu en in de toekomst.  

 

De houder heeft niet concreet beschreven op welke wijze er sprake is van een continuproces. 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 

het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 

zich verwezenlijken. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat geen plan van aanpak voor deze locatie. 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders; 

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat hierover het volgende beschreven: 

 

2.1 In het kindercentrum  

Het is belangrijk dat de kinderen in een veilige en een schone omgeving verblijven. Jaarlijks wordt 

er een risico-inventarisatie gehouden betreft veiligheid en gezondheid. Deze risico-inventarisatie 

wordt uitgevoerd op alle locaties en naar aanleiding daarvan worden de mogelijke risico’s 

beschreven, waarna er verbeteringsplannen worden opgesteld.  

 

De houder heeft niet concreet omschreven hoe deze verbeteringsplannen inzichtelijk zijn voor de 

beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.   

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving 

van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de 

beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het 

kindercentrum aanwezig is. 
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De houder heeft hierover het volgende beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

2.8 Calamiteiten en achterwacht  

In het geval dat een pedagogisch medewerker, gezien het kind aantal, alleen werkt in de groep is 

de achterwacht regeling geregeld met de andere groepen waar twee pedagogisch medewerkers 

zijn. (Dit in het geval er geen stagiaire op de groep is) 

De huishoudelijke hulp is dagelijks aanwezig tot 7.30 uur en vanaf 17.30 uur. 

 

In geval van calamiteiten waarbij hulp van buitenaf dringend gewenst is, kan een medewerker de 

administratie om assistentie vragen. Is er geen MT lid op de administratie, kan er gebeld worden 

met een MT lid thuis of met een medewerker op een andere locatie. Deze persoon moet binnen 15 

minuten aanwezig kunnen zijn op de locatie. Een medewerker van de andere locatie kan indien 

mogelijk naar de vragende locatie gaan, of het initiatief nemen om een MT lid te bellen.  

 

Een lijst met telefoonnummers in geval van calamiteiten hangt op alle groepen.  

 

Op deze locatie is er geen sprake van dat er de gehele dag een huishoudelijke hulp aanwezig is en 

dat er hulp van andere groepen gevraagd kan worden. Dit betreft dus geen concrete beschrijving 

van de achterwachtregeling voor deze locatie. 

 

Praktijk 

In de praktijk is onder andere het volgende gezien en besproken met de beroepskrachten: 

• Er is een traphekje voor de trap naar de entresol geplaatst; 

• Kinderen eten en drinken aan tafel; 

• Kinderen worden niet alleen gelaten op de commode tijdens het verschonen; 

• Er wordt gebruik gemaakt van babyfoons in de slaapkamers; 

• De buitenbedjes staan in het zicht van de groep, kinderen slapen hier alleen met toestemming; 

• Beroepskrachten checken regelmatig hoe het met de kinderen in de buitenbedjes gaat; 

• Er zit een beschermhoes om de buitenbedjes, deze dient voor gebruik verwijdert te worden; 

• Of de buitenhekken gesloten zijn, wordt gecontroleerd voor het buiten spelen; 

• Kinderen zijn altijd onder toezicht buiten; 

• Na het dieren voeren/knuffelen, na het buiten spelen, na de toiletgang/verschonen en voor het 

eten (bereiden) worden de handen gewassen. 

 

Kinder-EHBO 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt niet volledig voldaan. 
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Binnen KDV 't Zunneke wordt gebruik gemaakt van het: 'Protocol Kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang, juni 2018.' Het document is actueel en voldoet 

inhoudelijk aan de wettelijke voorschriften. Daarnaast is er een samenvatting van de meldcode 

voor de medewerkers aanwezig op locatie. 

 

Tijdens het interview kunnen de beroepskrachten onder andere het stappenplan voldoende 

benoemen. De meldcode wordt besproken tijdens de vergadering en wordt er een training 

aangeboden. De houder heeft op dit onderdeel de kennis voldoende bevordert.   

 

Uit een steekproef blijkt dat de werkwijze en het in contact treden met de Vertrouwensinspecteur 

kinderopvang voldoende bekend is bij de beroepskrachten. De houder heeft op dit onderdeel de 

kennis voldoende bevordert. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, d.d. 29-09-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 29-09-2022) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid- en gezondheidsbeleid Oqido 2022 Haarlo) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• oudercommissie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Oudercommissie 

Kinderdagverblijf 't Zunneke heeft momenteel een oudercommissie van 3 vaste leden ingesteld. 

De voorzitter van de oudercommissie heeft een vragenlijst beantwoord tijdens een telefonisch 

interview met de toezichthouder. Daaruit blijkt dat de oudercommissie nog zoekende is in de 

samenwerking met de nieuwe houder. Het is erg wennen en ze hebben het idee minder invloed te 

hebben op de beleidsvoering. Daarnaast heeft de houder aangegeven dat zij een gezamenlijke 

ouderraad hanteren voor al hun locaties, daarmee zou de bestaande oudercommissie dan komen te 

vervallen. 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet voor een kindercentrum waar 

maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder dient zich wel aantoonbaar voldoende in te 

spannen om een oudercommissie in te stellen. 

 

De houder heeft geen (ondertekend) oudercommissiereglement van de oudercommissie kunnen 

overleggen. 

Op de website van de houder is informatie over de ouderraad te vinden. Daar wordt aangegeven 

dat deze nog niet gestart is. Voor KDV 't Zunneke is de oudercommissie bekend bij ouders. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt deels voldaan. 

 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst oudercommissie 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, d.d. 29-09-2022) 

• Reglement oudercommissie 

• Notulen oudercommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 
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Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV 't Zunneke 

Website : http://www.zunneke-haarlo.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Berkelland B.V. 

Adres houder : Lariksweg 27 

Postcode en plaats : 7151 XV Eibergen 

KvK nummer : 61242802 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 
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Planning 

Datum inspectie : 29-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 19-12-2022 

Zienswijze houder : 02-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 05-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 10-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

In het rapport wordt aangegeven dat er in het veiligheid- en gezondheidsbeleid niks vermeld staat 

over de dieren die we houden. We werken hiervoor met een apart protocol dieren.  

Daarnaast zullen we het veiligheid- en gezondheidsbeleid meer locatie specifiek gaan maken.  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Janine Vogel 

 

 

 

 

 

 

 


