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Inleiding

Waarom toezicht?
De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en 
peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en 
gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch 
beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de 
zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de 
eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van 
verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Het kindercentrum, de peuterspeelzaal of de gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van 
kwalitatief goede kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige 
zaken die kwalitatief goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD 
inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig 
adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze 
regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, zoals 
vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een 
inspectiebezoek. Het toezicht door de GGD vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder 
toezicht gehouden wordt bij de kindercentra waar dat kan, en meer waar dat nodig is. Ieder 
gastouderbureau wordt jaarlijks geïnspecteerd; jaarlijks vindt bij een selectie van de gastouders 
toezicht plaats.

Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport 
is:
1. Weergeven van het oordeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het 
kan gaan om de eisen die gesteld worden aan kindercentra, het gastouderbureau en de 
peuterspeelzaal om in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen te 
worden dan wel om eisen die aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor 
gastouderopvang en peuterspeelzalen gesteld worden die al in exploitatie zijn.
2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum, het gastouderbureau, de 
voorziening voor gastouderopvang en de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet en een 
advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.
3. De ouders informeren over de mate waarin het kindercentrum, het gastouderbureau, de 
voorziening voor gastouderopvang en de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen van de Wet 
kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet. 

Leeswijzer
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de 
toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het “Overzicht bevindingen” 
staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectiedomein samengevat en in “Het 
inspectieonderzoek” staan ze per inspectie-item uitgewerkt. Een toezichthouder oordeelt of er aan 
de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat hij niet tot een 
oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente van de benodigde informatie te voorzien 
om te kunnen bepalen of en in welke mate gehandhaafd dient te worden geeft de toezichthouder, 
indien op een domein niet aan alle voorwaarden is voldaan, een beschrijving van de context van de 
voorwaarde(n) waaraan niet voldaan is.

Ook bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en het advies van de 
toezichthouder aan de gemeente met betrekking tot de handhaving. Daarnaast bevat het 
inspectierapport een aantal basisgegevens van het kindercentrum, het gastouderbureau, de 
voorziening voor gastouderopvang of de peuterspeelzaal, de gemeente en de toezichthouder en, 
indien van toepassing, de zienswijze van de houder van het kindercentrum, het gastouderbureau, 
de voorziening voor gastouderopvang of de peuterspeelzaal.
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Beschouwing toezichthouder 

Op 08-08-2013 heeft er een risico-gestuurd onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Pukkie 
te Echt-Susteren.
Kinderdagverblijf Pukkie heeft één stamgroep van maximaal 14 kindplaatsen, voor kinderen van 0-4 
jaar.

Ten tijde van de inspectie staat de houder op de groep met één van de beroepskrachten en één 
stagiaire. De houder en de beroepskracht ontvangen de ouders met het kind hartelijk en praten 
over het welbevinden van het kind. Er is sprake van overdracht bij het brengmoment.

Er is oog voor het individuele kind. Ook de stagiaire is betrokken bij de kinderen en vertelt over de 
stage die ze uitvoert binnen het kinderdagverblijf.

Inspectiegeschiedenis:
In 2012 hebben er 2 inspecties plaatsgevonden (regulier en een nader onderzoek).
Deze onderzoeken hadden met name betrekking op domein 5: beroepskracht-kind-ratio.

Huidige inspectie (08-08-2013)
Er wordt ten tijde van de inspectie aan bijna alle eisen voldaan. Er zijn enkele opmerkingen 
geplaatst ter aanbeveling.

Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende voorwaarden te lezen.

De houder toont een leerbare en coöperatieve houding.

Advies aan gemeente

Advies:
niet handhaven
handhaven conform handhavingsbeleid, hierbij rekening houdend met de verzwarende en 

verzachtende omstandigheden

eventuele opmerkingen toezichthouder: 

Licht handhaven. 
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectiedomein

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindercentrum dat 
bedrijfsmatig of anders dan om niet gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 
voor die kinderen begint.

Beoordeling toezichthouder
Van de 5 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 3 voorwaarden voldaan

De overige 2 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie.

1. Ouders

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het instellen van een oudercommissie, het 
reglement, de samenstelling en werkwijze van de oudercommissie, het adviesrecht van de 
oudercommissie en de informatieverstrekking aan ouders.

Beoordeling toezichthouder
Van de 16 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 1 voorwaarden voldaan

De overige 15 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie.

2. Personeel

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de 
Nederlandse taal.

Beoordeling toezichthouder
Van de 5 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 4 voorwaarden voldaan

De overige voorwaarde is geen onderdeel van deze inspectie.
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3. Veiligheid en gezondheid

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid 
van kinderen. De houder legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico’s de opvang 
van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden normen voor de inhoud en uitvoering van de 
risico-inventarisatie.

Beoordeling toezichthouder
Van de 14 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 7 voorwaarden voldaan

De overige 7 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie.

4. Accommodatie en inrichting

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de accommodatie en inrichting van de 
binnenruimte en de buitenspeelruimte.

Beoordeling toezichthouder
Van de 9 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 7 voorwaarden voldaan

De overige 2 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie.

5. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het 
aantal beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio).

Beoordeling toezichthouder
Van de 12 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 5 voorwaarden voldaan

-is de volgende voorwaarde niet beoordeeld: 
5.1  voorwaarde 3 

De overige 6 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie.
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6. Pedagogisch beleid

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 
praktijk. In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de 
emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke- en de sociale competentie 
van kinderen en de overdracht van normen en waarden.

Beoordeling toezichthouder
Van de 14 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 12 voorwaarden voldaan
-is aan de volgende voorwaarde niet voldaan: 
6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan, voorwaarde 4: Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen.

-is de volgende voorwaarde niet beoordeeld: 
6.1.1  voorwaarde 3 

7. Klachten

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector stelt eisen aan het kindercentrum. Het gaat hier om een 
klachtenregeling met waarborgen voor een onafhankelijke afhandeling en het vastleggen in een 
openbaar verslag. De Wet kinderopvang stelt eisen aan het treffen van een klachtenregeling voor 
oudercommissies.

Beoordeling toezichthouder
Van de 12 voorwaarden van dit domein: 
-is aan 1 voorwaarden voldaan

De overige 11 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie.

8. Voorschoolse educatie

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit 
wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de 
voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van 
beroepskrachten en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt.

Dit domein maakt geen deel uit van deze inspectie.
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Het inspectieonderzoek: 

Uitwerking beoordeling toezichthouder per inspectie-item

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan 
om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder)

2 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; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder)

3 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 c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder)

Toelichting toezichthouder                                                               
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1. Ouders

1.2 Instellen oudercommissie1,2

Ja Nee Niet beoordeeld

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

Toelichting toezichthouder                                                               

                                               
1 Dit item geldt niet voor kindercentra waar de opvang uitsluitend en onbezoldigd door ten minste een van de 

ouders wordt gedaan.

2 Conform art 1.59 van de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ geldt de verplichting voor het 

vaststellen van een reglement binnen zes maanden na aanvraag tot registeropname. Het instellen van een 

oudercommissie op basis van dit reglement en het toepassen van het adviesrecht is eveneens aan deze termijn 

van zes maanden na aanvraag tot registeropname gekoppeld.
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2. Personeel

2.1 Verklaring omtrent het gedrag

Ja Nee Niet beoordeeld

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

2 De verklaring omtrent het gedrag is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het 
kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 3, 4, 6, 8 en 9 Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

3 De verklaring omtrent het gedrag is bij 
aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan 
twee maanden.
(art 1.50 lid 3, 4 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen)

Toelichting toezichthouder                                                               

2.2 Passende beroepskwalificatie

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarde 1 Alle beroepskrachten beschikken over de voor 
de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen.3

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Toelichting toezichthouder                                                               

                                               
3 Voor personen die vanaf een moment vóór mei 1991 in dienst zijn bij huidige werkgever geldt een 

overgangsbepaling. zij hoeven niet te beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao 

kinderopvang is opgenomen.
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3. Veiligheid en gezondheid

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 De houder heeft een risico-inventarisatie 
veiligheid van maximaal een jaar oud.4,5

(art 1.50 lid 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)

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

Toelichting toezichthouder                                                               

3.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 De houder heeft een risico-inventarisatie 
gezondheid van maximaal een jaar oud.9,6

(art 1.50 lid 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)

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

Toelichting toezichthouder                                                               

                                               
4 Conform art 5 lid 3 sub f van het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dient de risico-

inventarisatie gereed te zijn voordat de aanvraag tot registratie wordt ingediend.

5 De risico-inventarisatie bevat in ieder geval een beschrijving van de veiligheidrisico’s die de opvang van 

kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in het kindercentrum met zich mee brengt, een plan van 

aanpak en een registratie van ongevallen.

6 De risico-inventarisatie bevat in ieder geval een beschrijving van de gezondheidrisico’s die de opvang van 

kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in het kindercentrum met zich mee brengt en een plan van 

aanpak.



12 van 25

Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 08-08-2013
KDV Pukkie te ECHT

3.3 Meldcode kindermishandeling

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 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)

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

Toelichting toezichthouder                                                               

De houder werkt met de meldcode. Er is een sociale kaart afgestemd op de omgeving opgenomen 
in het protocol.

3.4 Vierogenprincipe

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarde 1 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 2 Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Toelichting toezichthouder                                                               

De houder heeft overal camera's geplaatst. Deze kunnen via een gesloten 
internetverbinding bekeken worden. De houder heeft dit laten zien aan de toezichthouder. Het is 
niet duidelijk of de camera- beelden ook opgenomen worden en dus ook teruggekeken kunnen 
worden. Dit is wel van belang wanneer het noodzakelijk is om beelden terug te kijken.

De houder dient wel iedereen die in beeld is op de camera op de hoogte te stellen van dit feit. 
Camera- beelden mogen namelijk niet voor andere doeleinden gebruikt worden, mits daar een 
gegronde reden voor is.
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4. Accommodatie en inrichting

4.1 Binnenspeelruimte

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 Elke stamgroep beschikt over een 
afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.50 lid 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)

2 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen)

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

Toelichting toezichthouder                                                               

Opmerking: de inrichting voor de kinderen kan nog uitdagender gemaakt worden. Nu is er één 
lage kast waar kinderen zelf speelgoed uit kunnen halen. Verder is er een keukentje en een bank 
waarop voorgelezen wordt. Het overige materiaal staat in de kast. Er kan nog meer aan de 
inrichting van hoeken en uitdagend spelmateriaal gedaan worden.
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4.3 Buitenspeelruimte

Ja Nee Niet beoordeeld

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

2 De buitenspeelruimte is voor kinderen 
toegankelijk.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

4 De buitenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te 
vangen kinderen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Toelichting toezichthouder                                                               
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5. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio

5.1 Opvang in groepen

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 De opvang vindt plaats in stamgroepen.7

(art 1.50 lid 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)

2a De stamgroep bestaat uit maximaal 12 
kinderen tot 1 jaar.
(art 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
2b De stamgroep bestaat uit maximaal 16 
kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 
kinderen tot 1 jaar.
(art 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)

3 Indien een kind in een andere stamgroep dan 
de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan 
duurt dat niet langer dan de tussen houder en 
ouder schriftelijk overeengekomen periode.8

(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen;  art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Toelichting toezichthouder                                                               

Er is maar sprake van één stamgroep.

                                               
7 Indien het kindercentrum daarvoor kiest, mogen de kinderen bij (spel)activiteiten de stamgroepruimte 

verlaten.

8 Een kind mag tijdelijk in maximaal één andere stamgroep geplaatst worden.
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5.3 Beroepskracht-kindratio

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 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 6 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.9

(art 1.50 lid 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)

2 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Toelichting toezichthouder                                                               

Ten aanzien van de vorige inspecties heeft de houder de presentielijsten duidelijker gemaakt. Nu is 
concreet af te lezen hoeveel kinderen en leidsters er per dag aanwezig zijn geweest.

                                               
9 Als bij (spel)activiteiten de kinderen de stamgroep verlaten, kan de beroepskracht-kindratio op 

kindercentrumniveau worden vastgesteld volgens dezelfde sleutel. De op de locatie aanwezige beroepskrachten 

houden zich bezig met taken die direct met de kinderen te maken hebben.
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5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kindratio bij 

openingstijden van 10 uur of langer

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 4 Minstens de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten wordt ingezet wanneer er 
tijdelijk wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio.
(art 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)

Toelichting toezichthouder                                                               
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6. Pedagogisch beleid

6.1 Pedagogisch beleidsplan10

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarde 1 De houder heeft een pedagogisch beleidsplan 
waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen 
is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Toelichting toezichthouder                                                               

                                               
10 Conform art 5 lid 3 sub e van de het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dient het 

pedagogisch beleidsplan gereed te zijn voordat de aanvraag tot registratie wordt ingediend.
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6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 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)

2 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)

3 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep 
verlaten.
(art 1.50 lid 1 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)

4 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden 
worden ondersteund door andere 
volwassenen.11

(art 1.50 lid 1 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)

5 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 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)

6 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 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)

                                               
11 Het betreft volwassenen zoals vrijwilligers, stagiair(e)s, groepshulpen of huishoudelijke hulpen.
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7 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 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)

8 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 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)

Toelichting toezichthouder                                                               

Voorwaarde 4: er zijn extra volwassenen aanwezig op de groep in de vorm van stagiaires. Het is 
van belang te beschrijven welke extra ondersteunende werkzaamheden deze stagiaire uitvoert op 
de groep.

Voorwaarde 7: is summier beschreven. Het is van belang te beschrijven hoeveel wendagen er 
mogelijk zijn in overeenstemming met de ouders.
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6.1.2 Pedagogische praktijk

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 1 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)

2 De houder draagt zorg voor het waarborgen 
van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 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)

3 De houder draagt er zorg voor dat de 
kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te 
komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 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)

4 De houder draagt er zorg voor dat de 
kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 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)

5 De houder draagt zorg voor de overdracht 
van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 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)

Toelichting toezichthouder                                                               

Er wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. Deze activiteiten worden aan tafel gedaan, 
nu is het thema 'Oef wat warm' van toepassing. De beroepskracht vertelt hoe dit thema tot uiting 
komt.
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7. Klachten

7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Ja Nee Niet beoordeeld

Voorwaarden 2 De houder brengt de regeling op passende 
wijze onder de aandacht van ouders.
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

Toelichting toezichthouder                                                               

Opmerking: in het beleidsplan wordt het volgende beschreven: "Kinderdagverblijf is zeer 
geïnteresseerd in uw klacht. Mochten we er toch niet uitkomen dan kunt u uw klachten indienen bij 
de externe klachtencommissie".

Een ouder of oudercommissie moet ten alle tijden rechtstreeks een klacht kunnen indienen zonder 
tussenkomst van de houder.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : KDV Pukkie

Website : http://www.kdv-pukkie.nl

Aantal kindplaatsen : 14

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee Ja

Gegevens houder

Naam houder : Linda Adriana Francisca Zeller

Adres : Diepstraat 4

Postcode en plaats : 6101AT ECHT

Website : www.kdvpukkie.nl

KvK nummer : 14085720

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Limburg-Noord

Adres : Postbus 1150

Postcode en plaats : 5900BD VENLO

Telefoonnummer : 088-1191200

Onderzoek uitgevoerd door : E Dekkers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : ECHT-SUSTEREN

Adres : Postbus 450

Postcode en plaats : 6100AL ECHT

Planning

Datum inspectiebezoek : 08-08-2013

Opstellen concept inspectierapport : 09-09-2013
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Zienswijze houder :

Vaststelling inspectierapport : 23-09-2013

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 23-09-2013

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-09-2013

Openbaar maken inspectierapport : 30-09-2013

Overzicht gebruikte bronnen

Interview houder en/of 

locatieverantwoordelijke

: Ja, de houder.

Interview anderen : De beroepskracht en de stagiaire.

Observaties : Accommodatie, buitenruimte en groepsobservatie.

Andere bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag
Diploma's beroepskrachten
Risico-inventarisatie veiligheid
Risico-inventarisatie gezondheid
Meldcode kindermishandeling
Plattegrond
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


