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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. 
 
Op 25-9-2017 is er in opdracht van de gemeente Brummen een onaangekondigd inspectiebezoek 

gebracht aan BSO Malin. Het betreft een eerste inspectie na registratie. Het onderzoek heeft zich 
gericht op alle voorwaarden. 

 

 
Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 
De houder heeft 2 locaties waar dagopvang en BSO wordt verzorgd. Op deze locatie is er een 
groepsruimte voor gezamenlijke opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Wanneer er meer dan 16 

kinderen aanwezig zijn, wordt er een aparte BSO groep gevormd op een andere plek in de school, 
met de oudere BSO kinderen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Dit kindercentrum was eerst gevestigd op een andere locatie. Sinds een paar maanden is de 
opvang gevestigd in een nieuwgebouwd scholencomplex. Op 10-10-2016 is een inspectie voor 
registratie uitgevoerd, dit is de eerste inspectie na registratie van deze locatie. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 

Op een aantal voorwaarden wordt niet voldaan aan de wet kinderopvang, in het rapport te lezen bij 
de betreffende hoofdstukken. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Advies is terughoudend te zijn met handhaving betreffende de voorwaarden voor ouderinspraak. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
- waarborging emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- ontwikkeling van sociale competentie 

- overdracht van normen en waarden 

  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Er is een pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare 
termen een beschrijving van: 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. 
  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is 
bij niet afwijken van de beroepskracht-kind ratio.  
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat niet, in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. Er wordt wel omschreven hoe beroepskrachten 
de pauze organiseren maar niet hoe de ondersteuning dan wordt gewaarborgd. 
  
In de inhoudsopgave staat genoemd dat het beleid ten aanzien van het gebruik maken van 
kinderopvang gedurende extra dagdelen staat omschreven in hoofdstuk 3.5. Dit hoofdstuk 
ontbreekt in het pedagogisch beleid. 
  

Conclusie: 

De ondersteuning tijdens het afwijken van de beroepskracht-kind ratio en het gebruik maken van 
extra dagdelen ontbreken in het pedagogisch beleid. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
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 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 

van 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 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Pedagogische praktijk 
 
De kinderen die van een verder gelegen school komen zijn opgehaald door een beroepskracht. 
Enkele kinderen komen uit een school die gevestigd is in het pand waar ook de BSO in gevestigd is. 
  

Na binnenkomst wordt er limonade gedronken, een beroepskracht zit met de kinderen aan tafel en 
er wordt gesproken over hoe het op school was. 
  
Hierna gaan de kinderen van tafel af en gaan in de groepsruimte spelen, er wordt niet buiten 
gespeeld. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 

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

  
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
  
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 

enthousiaste en persoonlijke manier. 
De kinderen worden bij hun naam begroet en tijdens het limonade drinken komen alle kinderen 
even aan het woord.  
  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. 
De kinderen praten over van alles, over de staking van de leerkrachten, "omdat ze niet genoeg 

geld krijgen" en over wat zij die dag hebben gedaan. 
 
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 

  
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 

De keuze voor spel is vrij, Er wordt met lego en duplo gespeeld en getekend. 
  
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht 
vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij zelf pakken. 
De kinderen kennen de afspraken hierover. 
Spelmateriaal is zichtbaar en wordt door de kinderen gepakt. Ze kiezen zelf waarmee ze gaan 

spelen. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties  

  
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen. 
Er wordt samen en alleen gespeeld. De beroepskrachten kijken rond, houden in de gaten hoe het 

spel verloopt. Er wordt in harmonie gespeeld, ingrijpen is niet nodig. 
 
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
  
Kinderen reageren positief op andere kinderen 
Een kindje komt vanuit school binnen en vraagt meteen, “waar is mijn zusje? 
Ook in samenspel wordt positief op elkaar gereageerd. 

  
Conclusie 
Uit de observatie is de conclusie getrokken, dat ten aanzien van de pedagogische basisdoelen, aan 

de voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

  
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 
aanwezige beroepskrachten en stagiaire is het VOG beoordeeld. 
  

Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag, blijkt dat de aanwezige beroepskrachten 
en stagiaire in het bezit zijn van een VOG dat voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 

aanwezige beroepskrachten is het diploma beoordeeld. 
  
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt, dat de beroepskrachten in het bezit 

zijn van een beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Op maandag, dinsdag en donderdag worden de oudste 
kinderen opgevangen in het speellokaal van de school. De jongste BSO kinderen en de 
dagverblijfkinderen in de groepsruimte van het dagverblijf. Op woensdag en vrijdag vindt de 
opvang plaats in één groep. 
  

Wanneer de kinderen in één groep worden opgevangen wordt de maximale groepsgrootte van de 
dagopvanggroep aangehouden. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
  
Tijdens de inspectie worden de kinderen niet in twee aparte groepen opgevangen. Er zijn volgens 

de beroepskracht minder BSO kinderen aanwezig omdat er op één van de scholen een roostervrije 
dag is. 
  
De samenstelling van de groep wisselt gedurende de dag, zo zijn er kinderen die alleen voor 
schooltijd opvang krijgen, en kinderen die halverwege de dag en halverwege de middag komen en 
vertrekken. 

  
Er zijn op het moment van de inspectie 16 kinderen aanwezig, 7 dagverblijfkinderen en 9 BSO 
kinderen. Voor deze groep zijn 2 beroepskrachten werkzaam op de groep. De inzet van 
beroepskrachten voldoet niet aan de voorwaarden, voor deze groep is de inzet van 3 

beroepskrachten nodig. 
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Met de leidinggevende is het aantal aanwezige kinderen in de rekentool van de rijksoverheid 
ingevuld, daaruit blijkt dat het benodigde aantal beroepskrachten voor deze groepsgrootte 3 is. 
  
Conclusie 
  

- De inzet van beroepskrachten voldoet niet aan de voorwaarden, er zijn 2 in plaats van 3 
beroepskrachten werkzaam op de groep. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 
8 jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 
 Observaties 
 Website 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Om de zorg voor veiligheid en gezondheid te waarborgen moet elk kindercentrum de risico's in 

kaart brengen en maatregelen nemen de risico's uit te sluiten en/of te verkleinen. Passende 
maatregelen moeten worden opgenomen en het moet duidelijk zijn of en wanneer maatregelen zijn 
genomen. 
  
Het gezondheid- en veiligheidsbeleid moet goed zijn vastgelegd en waar nodig verwijzen naar 
beleidsstukken die worden gebruikt binnen de organisatie. Voor alle medewerkers moet de risico-

inventarisatie inzichtelijk en bekend zijn, ook stagiaires en invalkrachten, zodat iedereen kan 
handelen naar het beleid. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op 21-9-2017 is de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Het plan van aanpak 

is besproken in de oudercommissie en moet nog worden bijgewerkt, daarom ontbreekt deze in de 
map op de locatie. 
  
Volgens de leidinggevende is ook het gymlokaal in de inventarisatie meegenomen. Er zijn 
formulieren voor het registreren van een ongevallen en voor het bijhouden van 
schoonmaakactiviteiten, Aan de binnenkant van een keukenkastje is een formulier geplakt dat na 
het schoonmaakwerkzaamheden wordt ingevuld. 

  
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De meldcode is opgenomen in het protocol kindermishandeling. 
De beroepskrachten geven aan op de hoogte te zijn van de meldcode. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 

 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
Het dagverblijf is gevestigd in een scholencomplex waar ook twee basisscholen in gevestigd zijn. 

  
Het plafond is open, het luchtafvoersysteem en de buizen zijn zichtbaar. Tijdens de inspectie voor 
registratie is dit besproken en de afdeling medische milieukunde van de GGD heeft hier advies over 
uitgebracht. 
De houder is hierover nog in overleg, de verwarming van de ruimte functioneert nog niet naar 
tevredenheid. 

  
 
Binnenruimte 

 
Het dagverblijf heeft een eigen groepsruimte voor de opvang van de kinderen. Er is ook een ruimte 
waar de BSO kinderen gebruik van kunnen maken, een speellokaal. Voor gebruik wordt deze 
ruimte door de groepsleiding ingericht. Er is opslag in het speellokaal van het meubilair en de 

kasten met speel en knutselmateriaal van de BSO. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Er is een aangrenzende buitenspeelruimte voor de jongste kinderen. 
De oudere kinderen kunnen ook gebruik maken van de speelplaats van de school. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 

 Plattegrond 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 
Op de website is informatie voor ouders te vinden.  

  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders over het beleid. 
 

 
Oudercommissie 
 

De houder heeft 4 ouders van kinderen die gebruik maken van de opvang op deze locatie bereid 
gevonden in een oudercommissie plaats te nemen. Naast deze ouders nemen ook 2 ouders van een 
andere locatie deel aan de commissie, zij vormen samen een gezamenlijke oudercommissie voor 
twee locaties. 

  
Doordat een oudercommissie voor deze locatie ontbreekt, wordt niet voldaan aan de voorwaarden 
uit de wet kinderopvang. 
Dit is besproken met de houder van de organisatie, de mogelijkheden om te komen naar 
ouderinspraak die wel voldoet zijn aanwezig. Mogelijk kan oudervereniging BOINK meedenken hoe 
dit op te lossen is. 
  

Conclusie 
Er is ouderinspraak gerealiseerd in op een manier die niet voldoet aan de voorwaarden. 
Er is wel actieve ouderbetrokkenheid, onderwerpen die zijn besproken in de commissie zijn o.a. het 

pedagogisch beleid en het 4 ogen principe van de dagopvang. 
Op beide locaties zijn ouders bereid gevonden om in de commissie plaats te nemen. Aangezien de 
houder mogelijkheden ziet een vorm te kunnen realiseren die wel voldoet aan de voorwaarden, 

adviseer ik de gemeente terughoudend te zijn naar aanleiding van deze inspectie, met handhaving 
op deze voorwaarden. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
Klachten en geschillen 
 
De werkwijze betreffende de behandeling van klachten staat op de website. Ook wordt daar 
verwezen naar de geschillencommissie waarbij kinderopvang Malin is aangesloten. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 
 Notulen oudercommissie 

 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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) 
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De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 

van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 

rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 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) 

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) 

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) 
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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) 

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) 

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 die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
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 8 lid 2 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 2 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 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

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 ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 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) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon 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 afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 

van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 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 een 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 : Kinderopvang malin 

Website : http://www.kinderopvangmalin.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Malin 
Adres houder : Gr van Limburg Stirumpl 1 

Postcode en plaats : 6971 CE Brummen 

KvK nummer : 59118725 
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 M. Tabak 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Brummen 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 25-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 09-10-2017 
Zienswijze houder : 06-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 14-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 20-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Geachte GGD, 
Bij deze de zienswijze van de houders van Malin over het inspectierapport van onze kinderopvang 
en BSO. 

Kinderopvang: 
 Het ondersteunen tijdens afwijking van het kind leidster-ratio zullen wij aanvullen in ons 

pedagogisch beleidsplan. 
 Het stukje in het pedagogisch beleidsplan over extra dagdelen is weg gevallen en is inmiddels 

weer hersteld. 

 Het klopt inderdaad dat de kind leidster-ratio tijdens de inspectie niet voldoende was (ivm 
samenvoeging nav. studiedag van een school). Na inspectie is Malin kritisch naar alle 

bezettingen van alle dagen gaan kijken en is kind leidster-ratio gaan narekenen via de 
rekentool. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een extra bso-groep voor elke dag 
en zijn we een geschikte pedagogisch leidster aan het werven als extra invalskracht. We 
hopen per 1 december de extra bso-groepen te kunnen openen. 

 Aan de oudercommissie is direct teruggekoppeld om voor elke locatie een aparte 
oudercommissie op te gaan zetten. De oudercommissie van de Kleine Krijger is nog niet 
compleet en hier is Malin een passende oplossing voor aan het zoeken. Inmiddels is er een 

vergadering met de OC geweest en zij zullen voor de Kleine krijger nieuwe leden gaan 
werven. Ook zullen er aparte vergaderingen worden gehouden voor de verschillende locaties. 

 De 3-uurs regeling is voor nu aangepast (vanaf januari 2018 veranderd deze regel weer) en 
de pedagogisch medewerker gaat nu om 12.30u pauze nemen; dit zal worden aangevuld in 

het pedagogisch beleidsplan evenals hoe de ondersteuning dan wordt gewaarborgd. 
 Vanaf december zal de VSO wegvallen en dit betekent dat er geen pm-er meer van de groep 

zal hoeven om kinderen naar school te brengen. Ook wordt er op het eind van de dag altijd 
met 2 pm-ers gewerkt zodat Malin binnen de 3-uursregeling blijft. 

 Bij navraag bij de brancheorganisatie is het akkoord als er een volwassene aanwezig is in het 
kindcentrum ( stagiaire of leerkracht) wanneer een pm-er alleen staat op de groep ( binnen 
de 3-uursregeling ). 

  
Malin vond het erg fijn om te lezen dat de sfeer op de groep als prettig wordt ervaren en er goede 

interactie tussen pm-er en kind is. Evenals het feit dat de kinderen allemaal rustig bezig waren en 
zichzelf goed vermaakten doet ons deugd want dit is ook onze praktijkervaring en plezier staat bij 
Malin voorop! 
  
Tot zo ver onze zienswijze. 

Vriendelijke groet, 
Kinderopvang Malin 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


