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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Feiten over KDV Peuterspeelzaal VanKampen 
KDV Peuterspeelzaal VanKampen maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Un1ek. KDV 
Peuterspeelzaal VanKampen, voorheen genaamd 'peuterspeelzaal De Zeepbel', is verhuisd naar de 
Curaçaolaan en maakt nu deel uit van IKC VanKampen, waar ook een hele dagopvang en een 
buitenschoolse opvang is gevestigd. KDV peuterspeelzaal VanKampen heeft 16 kindplaatsen en 
biedt ochtend- en/of middag opvang aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Het betreft 
een gesubsidieerde VVE locatie. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het onderzoek voor aanvang van registratie (OVR) heeft plaatsgevonden op 27-11-2015. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Tijdens dit eerste onderzoek na aanvang van registratie zijn op de onderzochte items geen 
overtredingen geconstateerd. 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Un1iek hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft elke locatie haar eigen 
pedagogisch werkplan. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleids-/werkplan is beoordeeld op onderstaande punten: 
  
 een in duidelijke en observeerbare termen beschreven visie waarop de 4 basisdoelen 

gewaarborgd worden; 
 een duidelijke en observeerbare beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de 

leeftijdsopbouw van de basisgroep; 
 bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten; 
 hoe het vierogenprincipe is vormgegeven; 
 inzet van een achterwacht; 
 het wenbeleid; 
 de wijze waarop beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling signaleren en 

doorverwijzen naar passende instanties; 
 en het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
  
Genoemde punten staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan en - werkplan 
van Peuterspeelzaal VanKampen. Hiermee wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De 4 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. 
  
Situatie 
De observatie heeft plaatsgevonden aan het begin van de middag. De kinderen worden ontvangen 
en mogen vrij spelen op de groep. Er zijn 10 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
  
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots.  
  
Observatie: 



 

5 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 13-12-2016 

Peuterspeelzaal VanKampen te Vlaardingen 

De kinderen gaan aan tafel zitten om te eten en drinken. Eén beroepskracht zit bij de kinderen aan 
tafel, terwijl de tweede beroepskracht bekers drinken en koekjes uitdeelt. Eén kind begint met de 
handen op tafel te trommelen. Dit werkt aanstekelijk en meerdere kinderen trommelen mee. De 
beroepskracht zet direct het lied 'met de vingertjes..' in, in aansluiting op het getrommel van de 
kinderen. Nu zingen en trommelen alle kinderen met elkaar samen. 
  
Persoonlijke competenties 
Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
  
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 
wederzijdse relatie en interactie. 
  
Observatie 
Een groepje kinderen zit aan tafel te kleien. De beroepskracht zit aan tafel en kleit een ster. Ze 
geeft de ster aan één van de kinderen om boven op een gekleide kerstboom te plaatsen. Andere 
kinderen uit het groepje vragen vervolgens ook om een ster. De beroepskracht benut de activiteit 
om gesprekjes te voeren met de kinderen over begrippen als 'groot en klein'. De kinderen doen 
enthousiast mee. 
  
Conclusie 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Het kindercentrum is elke werkdag open. Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse 
educatie. Er wordt gebruik gemaakt van VVE-programma Startblokken. Op dit moment is het 
thema 'Kerst'. Het lokaal is ingericht in speelhoeken met divers ontwikkelingsmateriaal. Het thema 
is duidelijk herkenbaar aan de vrolijke kerstversieringen. 
  
Per dagdeel worden maximaal 16 kinderen opgevangen. Er zijn steeds 2 beroepskrachten 
aanwezig. De beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE-certificaat. De houder heeft een 
opleidingsplan opgesteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 website van de peuterspeelzaal 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten zijn voorheen werkzaam geweest op peuterspeelzaal De Zeepbel, voordat deze 
over ging naar Peuterspeelzaal VanKampen. Zij zijn allen in bezit van een geldige verklaring 
omtrent het gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Peuterspeelzaal VanKampen bestaat uit twee stamgroepen: groep 1 en groep 2. Beide 
stamgroepen bestaan uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste beroepskrachten. Beide stamgroepen 
maken per dagdeel (de ochtend of de middag) gebruik van de beschikbare groepsruimte. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen: er zijn op dat moment 10 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op het kindercentrum wordt Nederlands gesproken met de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Observaties 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid met bijbehorende plannen van aanpak zijn 
beoordeeld tijdens het onderzoek vóór aanvang van registratie waarbij werd voldaan aan de 
gestelde eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. De meldcode wordt besproken 
tijdens teamvergaderingen 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Meldcode kindermishandeling 
 Notulen teamoverleg (d.d. 21-03-2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Beide stamgroepen maken per dagdeel gebruik van de groepsruimte. De ruimte is ingedeeld in 
diverse speelhoeken en ingericht volgens het huidige thema. 
  
Nadat de peuterspeelzaal is gesloten, maakt de BSO groep ( 4 tot 7 jaar) gebruik van de 
groepsruimte. Het materiaal van de BSO groep, bevindt zich in een kast die niet toegankelijk is 
voor de peuters. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De peutergroep speelt op de aangrenzende buitenspeelruimte van IKC VanKampen, waar tevens de 
dagopvang gebruik van maakt. Het speelplein is ingericht met natuurlijke materialen en biedt 
voldoende speelgelegenheid voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via: 
  
 de website 
 het pedagogisch beleidsplan en werkplan 
 de nieuwsbrief van de locatie 
 oudergesprekken 
 en via dagelijkse gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen 
  
De klachtenregeling wordt vermeld op de website van de locatie, even als de mogelijkheid om 
geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen. 
 
 
Oudercommissie 
 
De buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de geharmoniseerde peuterspeelzaal 
VanKampen behoren samen tot IKC VanKampen. Binnen het IKC is de medezeggenschap geregeld 
in een IKC-raad. In de IKC-raad wordt zitting genomen door ouders van school, ouders vanuit de 
kinderopvang, personeel van school en personeel van de kinderopvang. Voor de locatie is er een 
oudercommissie ingesteld met een eigen oudercommissiereglement. Het oudercommissiereglement 
(versie juni 2016) voldoet aan de gestelde eisen.  
  
De oudercommissie geeft door ondertekening van het Mandaat- en Volmachtbesluit 
Oudercommissie IKC van de locatie aan, mandaat te verlenen aan de IKC-raad om uitoefening te 
geven aan de bevoegdheden van de oudercommissie en door het verlenen van last en volmacht 
aan de IKC-raad de oudercommissie te vertegenwoordigen. De buitenschoolse opvang en het 
kinderdagverblijf VanKampen worden door 2 ouders vertegenwoordigd in de IKC raad. Hierbij zijn 
geen ouders die van de peuterspeelzaal gebruik maken. 
  
De oudercommissie wordt in staat gesteld dit Mandaat- en Volmachtbesluit schriftelijk te 
herroepen. 
  
De toezichthouder heeft bij de inspectie het oudercommissiereglement en een ondertekend 
Mandaat- en Volmachtbesluit Oudercommissie IKC VanKampen ingezien. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
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. 
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Hiermee wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
 Mandaat- en volmachtbesluit IKC-raad VanKampen 2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor 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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

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

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

voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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 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) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 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 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1 en 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 1 en 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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 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) 

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 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) 

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 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) 

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) 

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 1 en 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) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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

peuterspeelzalen) 

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

De 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 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

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

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) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt 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) 

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 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, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

De houder 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) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal VanKampen 
Website : http://www.UN1EK.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : UN1EK kinderopvang B.V. 
Adres houder : Postbus 3014 
Postcode en plaats : 3130CA Vlaardingen 
KvK nummer : 24416445 
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 :  I. Keuzenkamp 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Vlaardingen 
Adres : Postbus 1002 
Postcode en plaats : 3130EB VLAARDINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 10-03-2017 
Zienswijze houder : 30-03-2017 
Vaststelling inspectierapport : 30-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-03-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder geeft aan akkoord te gaan met de inhoud van dit rapport. 
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