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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 

en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 
 
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
 
Dit onderzoek heeft een jaar na aanvang exploitatie plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn alle 

voor deze opvangvorm geldende voorwaarden onderzocht. 
 
In dit onderzoek is tevens een aanvraag van een uitbreiding van het aantal kindplaatsen 
beoordeeld. 
 

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij kinderdagverblijf (KDV) 
Peninna. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 

Peninna kinderopvang is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in de gemeente Kerkrade. De 
houder exploiteert twee vestigingen voor kinderdagopvang en één vestiging voor buitenschoolse 
opvang.  
 
De organisatie werkt met een eigen visie die is geïnspireerd door de natuur, antroposofie en het 
leven waarin: 
• Het kind en natuur centraal staan; 

• Kleinschaligheid belangrijk is; 
• Het van levensbelang is dat kinderen (en volwassenen) rust, reinheid, regelmaat, puurheid en 

liefde ervaren; 
• Kwaliteitsvolle tijd voor kinderen, dat ze zich gezien en gehoord voelen, belangrijk is; 
• Een warme, liefdevolle bedding is waarin kinderen fouten mogen maken en tevreden blijven 

met wie ze zijn; 

• De inrichting natuurlijk en rustig gehouden wordt en accenten van dienende 
seizoen weergegeven worden. Op deze manier worden kinderen meegenomen in de puur- en 
echtheid van de wereld, zodat het kind mag voelen en ervaren wat materialen, sferen, kleuren, 
ritme, vertrouwen, aandacht en liefde met hem/haar doen. 

 
Kinderdagverblijf Peninna, locatie Graaf Saffenburgweg, staat in het Landelijk Register 
Kinderopvang geregistreerd voor maximaal 16 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan 

kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in één stamgroep. In hetzelfde gebouw is de buitenschoolse 
opvang gelegen. Deze bevindt zich in een groepsruimte naast de groepsruimte van het 
kinderdagverblijf. 
 
Momenteel zijn 2 kinderen gekoppeld aan de buitenschoolse opvang. De kinderen van de 
buitenschoolse opvang worden daarom, op dagen dat zij er zijn, vooralsnog samengevoegd met 

het kinderdagverblijf. Dit betreft momenteel de dinsdag en de donderdag. Zodra de buitenschoolse 

opvang aan meer kinderen opvang biedt, vindt aparte opvang plaats.  
 
De houder heeft voor het kinderdagverblijf een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van het 
aantal kindplaatsen tot een aantal van maximaal 32 kindplaatsen. De houder wil uitbreiden met 
één stamgroep van 16 kindplaatsen. 
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Er zal dan opvang worden geboden in twee stamgroepen van 16 kinderen, waarvan: 
• één groep van kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar en 

• één groep van kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar. 
 
De nieuwe stamgroep zal gevestigd worden in de ruimte waar nu de buitenschoolse opvang is 

gevestigd. De buitenschoolse opvang verhuist naar een ruimte op de eerste verdieping van het 
gebouw. 
 
De inrichting van de opvangruimtes zijn passend bij de visie van de organisatie. Er is gebruik 
gemaakt van lichte kleuren en houten materialen. Er zijn diverse speelhoeken gerealiseerd, 
afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsbehoefte van de op te vangen kinderen.  
 

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur. 
 
Op de locatie werken drie vaste beroepskrachten. Er is één beroepskracht in opleiding werkzaam 
(BBL'er). Zij wordt ingezet conform opleidingsfase. Het team wordt aangestuurd door de houder en 
één locatieverantwoordelijke (tevens pedagogisch medewerker). 
 

Inspectiegeschiedenis 

 

Soort onderzoek  Datum  Bevindingen  

Onderzoek voor 
registratie  

26-06-
2019 

Positief advies tot opname in het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

Onderzoek na 
registratie   

11-09-
2019  

Tekortkoming bij het domein Personeel en groepen (diploma 
pedagogisch medewerker). 
Advies tot handhaven. 
 
De gemeente heeft niet gehandhaafd. Tijdens de reguliere 

inspectie in 2020 wordt de voorwaarde opnieuw beoordeeld.  

 
Huidige onderzoek  
Op woensdagmiddag 11-03-2020 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf Peninna. In verband met de aanvraag uitbreiding aantal kindplaatsen is de 
accommodatie en inrichting van de nieuwe stamgroepsruimte beoordeeld en is er getoetst of er 

voldoende ruimte is voor de opvang van maximaal 32 kinderen. Daarnaast is het pedagogisch 
beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld op de actuele situatie.  

Op de locatie is een gesprek geweest met de houder, één pedagogisch medewerker en één BBL'er. 
De praktijk in de groep is geobserveerd. De gelijknamige buitenschoolse opvang (1 aanwezig kind) 
van dezelfde houder en het kinderdagverblijf zijn samengevoegd. Er zijn op locatie enkele 
documenten doorgenomen en na het onderzoek heeft de houder documenten toegestuurd naar de 
toezichthouder.  

 
Bevindingen van het huidige onderzoek 
De geobserveerde praktijk komt over het algemeen overeen met het opgestelde beleid. Aan de 
getoetste voorwaarden wordt voldaan. Er is een aangename en huiselijke sfeer in de groep. De 
kinderen zijn bekend met elkaar en de beroepskracht. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 
op hun gemak voelen. Ze zijn allen ontspannen bezig met hun spel. Ze zoeken de beroepskracht 

op als ze iets willen vertellen, laten zien of hulp vragen. De beroepskracht en BBL'er hebben oog 
voor ieder kind en spelen in op hun wensen en behoeften. Huisregels zijn aanwezig en worden 
nageleefd. Normen en waarden worden overgedragen.  
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld dat voldoet aan de voorwaarden. De 
houder heeft het plan aangepast aan de nieuwe situatie. 

 

De houder voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot registratie, wijzigingen en 
administratie.  
 
In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in 
relatie tot het aantal kinderen voldoet aan de gestelde eisen. Er is sprake van 7 aanwezige 
kinderen met één pedagogisch medewerker en één BBL'er die boventallig staat ingeroosterd. 
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De houder zorgt ervoor dat de aan de locatie verbonden medewerkers in het personenregister 
kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie. De beroepskrachten hebben de 

juiste diploma's en kwalificaties. Alle kinderen zijn gekoppeld aan een mentor. 
 
De houder voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de vaste gezichten (pedagogisch 

medewerkers). 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker (combifunctie) beschikt over een diploma dat voldoet voor de 
functie van pedagogisch medewerker minimaal Mbo-niveau 4. Ze is aangesteld vóór 01-01-2019. 
Daardoor valt ze onder het overgangsrecht. De betreffende medewerker dient de scholing voor 
coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar vóór 1 januari 2021 afgerond te hebben. 
 

De houder voldoet niet aan de voorwaarden met betrekking tot het beleid ten aanzien van de inzet 
van de pedagogisch beleidsmedewerker. Er is herstelaanbod geboden. De houder heeft hier 
gebruik van gemaakt. Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. Voor meer informatie zie het 
betreffende item.  
Medewerkers ontvangen jaarlijks coaching.  
 

De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld. Het beleid beschrijft de 

belangrijkste risico's met grote gevolgen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico's passen 
binnen de visie van de houder en aanvaardbaar zijn.  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt regelmatig besproken en naast de praktijk gelegd. 
Indien nodig wordt het plan aangepast. Er is sprake van een continu proces. De nieuwe 
groepsruimte is meegenomen in het beleid veiligheid en gezondheid; risico's zijn 
geïnventariseerd en worden ondervangen.  

Het vierogenprincipe en de achterwachtregeling bij afwijken in beroepskracht-kindratio stond niet 
voldoende beschreven. Er is herstelaanbod geboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt. 
Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. Voor meer informatie zie het betreffende item. 
 
Uit een steekproef blijkt dat tijdens de opvang minstens één volwassene aanwezig die 
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.  
 

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld waarin 
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 
omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden 
geboden. Medewerkers zijn op de hoogte van de meest recente meldcode. De meldcode is een 

terugkomend agendapunt tijdens vergaderingen. 
 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. Uit het onderzoek in de praktijk blijkt dat er geen 
belemmering is voor de wijziging van het aantal kindplaatsen van 16 naar 32 kindplaatsen.  
 
De houder informeert de ouders onder andere via de website, het pedagogisch beleidsplan, tijdens 
het intakegesprek en tijdens breng- en haalmomenten. Beleidsstukken en overige documenten  

liggen voor ouders ter inzage op locatie. 
 
De houder heeft niet het meest actuele inspectierapport op de website geplaatst. Er is 
herstelaanbod geboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt. Dit heeft geleid tot het 
gewenste resultaat. Voor meer informatie zie het betreffende item.  
 
De kinderopvangorganisatie heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij een door de 

minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. De interne klachtenregeling en de 
mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen wordt onder andere via de 

website en het pedagogisch beleidsplan onder de aandacht van de ouders gebracht. 
Het jaarverslag klachten voor het jaar 2019 dient de houder, indien van toepassing, vóór 1 juni 
2020 op te stellen.  
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
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Dit betreft de volgende domeinen: Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Ouderrecht. 
 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
 

Conclusie 
Tijdens het huidige onderzoek en na herstelaanbod is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 
voldoen aan de Wet Kinderopvang. 
 
Ten aanzien van het wijzigingsverzoek uitbreiding kindplaatsen van 16 naar 32 wordt een positief 

advies gegeven, met kanttekening dat de in dezelfde groepsruimte gelegen buitenschoolse opvang 
van Peninna (geregistreerd voor 34 kindplaatsen) verhuist naar een andere groepsruimte in 
hetzelfde gebouw.  
 
De toezichthouder verzoekt de gemeente het aantal kindplaatsen te wijzigen van 16 naar 32.  
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

 
De toezichthouder verzoekt de gemeente om de aanvraag uitbreiding kindplaatsen van 16 naar 32 
kindplaatsen door te voeren in het Landelijk Register Kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 
 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 
 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  
  

Registratie 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. De opvang is gericht op kinderen van 2 jaar tot 4 jaar.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor 'Registratie'. 

 

Wijzigingen 

De houder zorgt er doorgaans voor dat wijzigingen in de gegevens onverwijld worden gemeld aan 
het college. 
 
De houder heeft op 20-02-2020 een wijzigingsverzoek bij de gemeente Kerkrade ingediend 

betreffende een uitbreiding van het aantal kindplaatsen.  

 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor 'Wijzigingen'. 
 

Administratie 

Kinderopvang vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van het 
kindercentrum en de ouder. 
 
Op basis van een steekproef blijkt dat de administratie van het kindercentrum voldoet aan de 
wettelijke eisen. 
 

Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor 'Administratie'. 
 

Naleving handhaving 

Bij deze locatie is handhaving door de gemeente niet van toepassing geweest, vandaar dat de 

voorwaarden horende bij dit item niet zijn beoordeeld. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Schriftelijke overeenkomst(en) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
• Wijzigingsformulier exploitatie (Uitbreiding kindplaatsen d.d. 20-02-2020) 
 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  

Pedagogisch beleid 

Kinderopvangorganisatie Peninna behoort, heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt 
voor alle locaties. Het pedagogisch beleid bevat informatie over: 

 
• De pedagogische uitgangspunten van het kinderdagverblijf; 
• De wijze waarop de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd en een 

doorgaande ontwikkellijn naar de basisschool en de buitenschoolse opvang wordt nagestreefd; 
• Het signaleren van en de omgang met bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen, het 

doorverwijzen en ondersteuning aan ouders; 
• Mentorschap; 

• Werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen (inclusief de nieuwe 
situatie na uitbreiding kindplaatsen); 

• Wenbeleid; 
• Medewerkers op de groep en afwijking beroepskracht-kindratio; 
• Activiteiten buiten de stamgroep; 
• Het gebruikmaken van extra dagdelen; 
• Taken van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. 

 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens leeravonden en 
teamvergaderingen besproken. De praktijk komt overeen met het beleid. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 

 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf Peninna 

de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, 
overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 

 
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het 
vrij spel en het eet- en drinkmoment. Voorbeelden ter illustratie zijn cursief gedrukt.  
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Tijdens het onderzoek zijn de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf samengevoegd, 
vandaar dat er één pedagogische observatie heeft plaatsgevonden. Deze beschrijving is te vinden 

in zowel dit rapport als het rapport van de buitenschoolse opvang. 
 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 

De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden. 
Ze zijn op de hoogte wat hierover in het pedagogisch beleid staat en dragen dit uit in de dagelijkse 
praktijk in de opvang. 
De beroepskrachten en houder bespreken het handelen op vaste momenten (leeravonden). Het 
pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en naslagwerk gebruikt.  
 
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten op een 

sensitieve en responsieve manier reageren op signalen van de kinderen. Er is zichtbaar respect 
voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen aan gedrag worden 
gesteld. Hierdoor kunnen de kinderen zich emotioneel veilig voelen. 
 
De beroepskracht en beroepskracht in opleiding kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij 
naam en weten persoonlijke bijzonderheden. In het contact met de kinderen wordt die kennis 

gebruikt. 

 
De beroepskracht en beroepskracht in opleiding hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij 
beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten op passende 
wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Tijdens 
het eet- en drinkmoment wordt een gesprekje over het bos gevoerd. De beroepskracht stelt vragen 
welke dieren de kinderen in het bos hebben gezien en vertelt ook welke zij wel of niet heeft gezien. 

Ook wordt een gesprekje gevoerd over liedjes zingen. Een kind mag voor de groep een liedje 
zingen. Ze zingt uit zichzelf het volledige liedje van Frozen. De kinderen en beroepskrachten 
luisteren aandachtig. Na afloop zegt de beroepskracht: "Wauw, daar kunnen wij wel even voor 
klappen! Heel knap van jou!" en het kind krijgt een applaus.  
 
De aanwezige kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. Ze genieten van de dingen die 
gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots. De kinderen delen hun 

ervaringen en emoties graag met de beroepskracht en beroepskracht in opleiding. Ze zijn zichtbaar 
vertrouwd met ze. 
 
De beroepskrachten scheppen, door middel van een gevarieerd aanbod van materialen en 

activiteiten, condities voor spel dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de 
kinderen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en 

taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Zodoende worden zij in staat gesteld zelfstandig te 
functioneren in een veranderende omgeving. 
 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Na het eet- en drinkmoment wordt in de 
gezamenlijke hal van het gebouw gespeeld. Hier liggen stapstenen en zijn allerlei fietsen en 
steppen aanwezig waar de kinderen mee kunnen spelen. De grove motoriek wordt op deze manier 

gestimuleerd. De kinderen hebben zichtbaar plezier in hun spel. De beroepskracht en 
beroepskracht in opleiding spelen fanatiek mee. De kinderen worden aangezet tot individueel en 
gezamenlijk spel. Een kind dat zich wat op de achtergrond houdt wordt door de 
beroepskracht uitgenodigd om mee te spelen. "<Naam van het kind, wil je mee komen spelen?" 
"Ja, kom maar!". Het kind laat zich uitnodigen en speelt vervolgens mee. Ze vraagt: "Mag ik op de 
fiets?", waarop de beroepskracht zegt: "Natuurlijk mag dat!".  
 

De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van 
rituelen binnen de hele groep. De inrichting wordt afgestemd op het actuele seizoen. De 

jaarfeesten horende bij de visie van de antroposofie worden gevierd. Gedurende de opvang worden 
herkenbare liedjes gezongen met elkaar. Zo wordt, in het kader van het seizoen Lente, liedjes over 
de lente gezongen; "Een krokus en een tulp en een hyacint, dag lief kind, dag lief kind". De 
beroepskracht zegt tegen de kinderen: "Dat kunnen jullie al goed zeg!".  

 
De beroepskrachten maken het mogelijk dat kinderen privacy zoeken of creëren, in een rustig deel 
van de groepsruimte. Als kinderen willen rusten, mogen zij rusten op een stretcher. De privacy 
wordt gewaarborgd door dit gedeelte af te schermen met schermen.  
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Kinderen worden begeleid in hun interactie met leeftijdsgenoten en bij het ontwikkelen van sociale 

verantwoordelijkheid. De beroepskrachten brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden bij. Dit helpt hen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen. 
 

De beroepskrachten begeleiden de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen 
actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen, zoals leren 
delen, naar elkaar luisteren, wachten of helpen.  
Twee kinderen willen allebei dezelfde cape om. De beroepskracht legt ze uit dat ze om de beurt 
met de cape mogen spelen, en dat ze op deze manier allebei met de cape kunnen spelen. Ze 
ondersteunt de kinderen in het samen delen. Een kind komt later zelf naar de beroepskracht toe 
met de cape in haar handen en geeft aan dat het ander kind er nu weer mee mag spelen. De 

beroepskracht complimenteert het kind.  
 
De beroepskracht en beroepskracht in opleiding betrekken de kinderen actief bij verzorgende en 
organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten.  
 
De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij zijn zich 

bewust van hun voorbeeldfunctie in spreken en handelen. Er is aandacht voor de cultuur, 

diversiteit en de algemeen aanvaarde waarden en normen van onze huidige 
participatiesamenleving. 
 
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en 
collega’s. Acceptatie en respect wordt actief uitgedragen. 
 

Tevens geven zij het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde leefstijl. Bij het 
kinderdagverblijf wordt biologische en gezonde voeding aangeboden die van verschillende 
boerderijen uit de omgeving afkomt, zoals brood en beleg. Ook wordt ecologisch en duurzaam 
gewerkt, denk bijvoorbeeld aan natuurlijke schoonmaakmiddelen.  
 
Huisregels worden nageleefd. Normen en waarden worden overgedragen. De beroepskracht en 
beroepskracht in opleiding gebruiken woorden als 'Alsjeblieft' en 'Dankjewel' en stimuleren de 

kinderen dit ook te zeggen. Er wordt zorggedragen voor een veilige en gezonde omgeving. 
Kinderen worden gestimuleerd hun handen te wassen, snotneuzen van kinderen worden op tijd 
schoongemaakt en een kind dat een ontstoken oogje heeft wordt op een juiste wijze op 
gehandeld.  

 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende de pedagogische praktijk. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
• Pedagogisch beleidsplan (Peninna Kinderopvang, versie november 2019) 
 

Personeel en groepen 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 
aantal kinderen en hun leeftijd. 

 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
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Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij dit onderzoek heeft middels een steekproef een controle plaatsgevonden van de verklaringen 
omtrent het gedrag, de inschrijving in het personenregister kinderopvang en de koppeling aan de 
organisatie door de houder van de aanwezige beroepskracht, één BBL'er, de houder (tevens 
pedagogisch coach) en twee medewerkers die de pedagogisch coach ondersteunt in haar taken.  
 

De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan 
de organisatie. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 
personenregister kinderopvang. 
 

Opleidingseisen 

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de op de locatie werkzame beroepskrachten beoordeeld. De 
beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 
 
Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. 

De pedagogisch beleidsmedewerker (combifunctie) beschikt over een diploma dat voldoet voor de 
functie van pedagogisch medewerker minimaal Mbo-niveau 4. Ze is aangesteld vóór 01-01-2019. 
Daardoor valt ze onder het overgangsrecht. De betreffende medewerker dient de scholing voor 
coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar vóór 1 januari 2021 af te ronden. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker wordt in haar taken ondersteund door twee medewerkers; één 
voor de beleidstaken en één voor het coachen.  

In de CAO zijn geen kwalificatie-eisen gesteld aan de specifieke (deel-)functie van 
beleidsmedewerker. Het is aan de werkgever om te beoordelen of iemand wel of niet aan het 
functieprofiel voldoet. De kwalificatie voor deze functie wordt daarom niet door de GGD 
beoordeeld. 

 
In 2020 gaat de medewerker die ondersteunt in de coachingstaken tevens in opleiding voor de 

functie van pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang. Zij mag de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker (coach) pas uitoefenen op het moment dat zij in het bezit is van 
een passende kwalificatie. Indien zij de functie van pedagogisch beleidsmedewerker gaat 
uitvoeren, wordt dit bij een volgend onderzoek beoordeeld.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot opleidingseisen.  

 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl. 

 
Tijdens dit onderzoek is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 
 

Naam groep: Aantal aanwezige 
kinderen per 

leeftijd: 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten: 

Aantal benodigde 
beroepskrachten: 

De Zeesterren 
(KDV) en De 
Zeepaarden (BSO) 
samengevoegd 

2 jaar: 2 kinderen 
3 jaar: 4 kinderen 
5 jaar: 1 kind 
 
Totaal: 7 kinderen 

1 (+ 1 BBL'er 
boventallig) 

1 
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De houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de 

groep. Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
Tijdens activiteiten buiten de groep blijft het aantal in te zetten beroepskrachten gelijk aan de 

situatie direct voorafgaand aan de activiteit.  
 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
Bij deze locatie is één beroepskracht in opleiding (BBL'er) werkzaam. Zij wordt ingezet conform 
opleidingsfase. Maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te 

zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 
 
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens 
de geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. De houder draagt er 
zorg voor dat wanneer afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio één andere volwassene 
aanwezig is in het kindercentrum, ter ondersteuning van de beroepskracht. De houder had dit niet 

beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid; zie hiervoor het item veiligheids- en 

gezondheidsbeleid.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor aantal beroepskrachten en eisen aan de 
inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet berekend. De houder heeft hiervoor de vereiste rekenregels gehanteerd. 
Het is onduidelijk of de vereiste peildatum is gehanteerd voor het jaar 2019 en 2020. Daarnaast 
komt de berekening van 2020 niet overeen met de praktijksituatie van de peildatum 01 januari 

2020. De houder gaat uit van 2 locaties. Op de peildatum is sprake van 3 locaties. De berekening 
van uren dient hierop aangepast te worden. 
 
De toezichthouder heeft na het inspectiebezoek een herstelaanbod gedaan. De houder heeft hier 
gebruik van gemaakt. De houder heeft binnen de hersteltermijn actie ondernomen, de 

tekortkomingen zijn opgelost. 
 

De houder beschrijft in het beleid: 
• De wijze waarop de uren worden verdeeld over beleidstaken en coaching; 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan beleidstaken en coaching; 
• Hoe de uren worden verdeeld over de verschillende kindercentra; 
• De wijze waarop beroepskrachten jaarlijks coaching ontvangen. 
 
Uit een steekproef blijkt dat beroepskrachten coaching hebben ontvangen aan het einde van het 

jaar 2019. Het is aannemelijk dat de coaching in 2020 zal plaatsvinden zoals de houder het 
beschrijft.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de inzet van de 
pedagogisch beleidsmedewerker.  

 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één stamgroep. De indeling is als volgt: 
 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

De Zeesterren 2-4 jaar 16 

 
De houder wil uitbreiden met één stamgroep. De indeling is dan als volgt: 

 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

De Zeesterren 2-3 jaar 16 

De Zeepaarden 3-4 jaar 16 

 
De houder heeft de aanpassing reeds in het pedagogisch beleidsplan verwerkt. 
 
Vooralsnog wordt de buitenschoolse opvang op dinsdag en donderdag samengevoegd met het 
kinderdagverblijf, aangezien er op dit moment in totaal 2 kinderen bij de buitenschoolse opvang 

geplaatst zijn. Er is dan sprake van één samengestelde groep. 
Op het moment dat de buitenschoolse opvang uit meer kinderen bestaat, zal aparte opvang 

plaatsvinden.  
 
De nieuwe groep De Zeepaarden zal gevestigd worden in de huidige BSO-ruimte. De 
buitenschoolse opvang verhuist naar een groepsruimte op de eerste verdieping in het gebouw.  

 
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
 
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.  Momenteel 
is er maar één stamgroep. Na uitbreiding kindplaatsen is sprake van twee stamgroepen.  
 

De houder toont aan wie de vaste gezichten per kind zijn. De houder heeft hier een overzicht voor 
opgesteld. 
Uit een steekproef blijkt dat aan een kind van één jaar of ouder (2-4 jaar) ten hoogste drie vaste 
beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de 
stamgroep van dat kind. 
De voorwaarde met betrekking tot kinderen onder 1 jaar is niet van toepassing op deze locatie en 
zodoende ook niet beoordeeld.  

  
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Tijdens de opvang wordt de voorgeschreven voertaal gebruikt. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor de voorgeschreven voertaal. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Schriftelijke overeenkomst(en) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Toestemmingsformulier(en) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 
• Pedagogisch beleidsplan (Peninna Kinderopvang, versie november 2019) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2020) 
 

Veiligheid en gezondheid 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 
 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor de dagopvang een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van 
de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat in de 
opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft betrekking op de huidige situatie. De inventarisatie van 
risico’s is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
 
De nieuwe groepsruimte ten behoeve van de uitbreiding kindplaatsen is geïnventariseerd en 

toegespitst op de doelgroep 3-4 jaar.  

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
 
De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 
De houder beargumenteert door middel van het schriftelijk beleid en het hieruit voortvloeiend plan 
van aanpak de gemaakte keuzes. De houder evalueert de effectiviteit van de genomen 

maatregelen. De focus ligt vooral op de praktijksituatie. 
 

De houder heeft maatregelen genomen om het risico op grensoverschrijdend gedrag te beperken. 
 
De beschrijving van het vierogenbeleid is niet voldoende actueel en dekkend. Er wordt beschreven 
dat, omdat er met twee groepen wordt gewerkt, het niet vaak voorkomt dat er alleen wordt 

gewerkt. Als er alleen wordt gewerkt, staat de deur tussen de groepen open. Deze informatie is 
echter niet actueel. Er is momenteel sprake van één groep en aan het begin en einde van de 
opvangdagen wordt alleen opgestart of afgesloten. Er wordt niet beschreven hoe het 
vierogenprincipe wordt gewaarborgd op de momenten dat één pedagogisch medewerker aanwezig 
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is. Dit is met name ten tijde van de start van de opvang en aan het einde van de opvang (variabel 
tussen 07:30 en 09:00 uur en tussen 16:30 uur en 18:00 uur).  

 
De toezichthouder heeft na het inspectiebezoek een herstelaanbod gedaan. De houder heeft hier 
gebruik van gemaakt. De houder heeft binnen de hersteltermijn actie ondernomen. De 

tekortkoming is opgelost. 
 
Risico's worden ondervangen in genomen maatregelen, werkafspraken, huisregels en protocollen. 
 
Op grond van gesprekken met de beroepskrachten en de observatie in de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengen. 

 
Het beleid bevat een beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld op het moment 
dat slecht één beroepskracht op de locatie werkzaam is (op grond van beroepskracht-kindratio). 
Het beleid bevat geen beschrijving van de wijze waarop zorg wordt gedragen dat, wanneer slechts 
één beroepskracht op locatie werkzaam is (op grond van het afwijken van beroepskracht-
kindratio), ten minste één andere volwassene in het gebouw aanwezig is. Dan geldt de 

achterwachtregeling namelijk niet, maar moet er iemand in het gebouw aanwezig zijn.  

 
De toezichthouder heeft na het inspectiebezoek een herstelaanbod gedaan. De houder heeft hier 
gebruik van gemaakt. De houder heeft binnen de hersteltermijn actie ondernomen. De 
tekortkoming is opgelost. 
 
De houder draagt er zorg voor dat wanneer afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio één 

andere volwassene aanwezig is in het kindercentrum, ter ondersteuning van de beroepskracht. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, 
vrijwilligers en ouders. 
 

Uit een steekproef blijkt dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is met een 
geldig kinder- EHBO-diploma. 
 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder hanteert een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Uit onderzoek blijkt dat de houder het afwegingskader heeft toegevoegd aan het stappenplan van 
de meldcode van de organisatie. 

 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht. 
De geldende protocollen bij het kinderdagverblijf worden jaarlijks door alle beroepskrachten 
doorgenomen en besproken tijdens teamvergaderingen. Het team wordt op deze manier 
ondersteunt in de werkwijze van de meldcode en de stappen die genomen dienen te worden bij een 
vermoeden van.  

 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Peutergroep maart 2020) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Pedagogisch beleidsplan (Peninna Kinderopvang, versie november 2019) 
 

Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

  

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenspeelruimte zijn beoordeeld op basis van observatie en de aangeleverde 
gegevens van de houder. 
 

Kinderdagverblijf Peninna heeft één stamgroepruimte. De houder wil uitbreiden met één 
stamgroep. Deze stamgroep zal opgevangen worden in de groepsruimte van de buitenschoolse 
opvang (gelegen naast de groepsruimte van het kinderdagverblijf). 
 
De indeling is als volgt: 
 

Ruimte Aantal m2  Max. aantal kinderen  

Groepsruimte 1 82,4   16 

Groepsruimte 2 (voormalige BSO ruimte) 120,5 16 

 

In totaal beschikt het kinderdagverblijf over 200,9 vierkante meter. Daarnaast kan de locatie 
gebruik maken van de ruime hal in hetzelfde gebouw. Dit is voldoende voor de opvang van de 
aangevraagde 32 kindplaatsen.  
 
De buitenschoolse opvang verhuist naar een groepsruimte op de eerste verdieping van het 
gebouw.  

 
Indien de buitenschoolse opvang wordt samengevoegd met het kinderdagverblijf (momenteel 
sprake van), dient de maximale groepsgrootte van het kinderdagverblijf worden aangehouden.  
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De ruimtes zijn beiden passend ingericht bij de visie van de organisatie. De inrichting is 

seizoensgebonden, dat wil zeggen dat de inrichting wordt afgestemd op het dienstdoende seizoen. 
Er is gebruik gemaakt van lichte kleuren en natuurlijke materialen. Er zijn diverse speelhoeken 
gerealiseerd, afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsbehoefte van de op te vangen kinderen. 

 
De jongste peutergroep (groepsruimte 1) bevat: verschillende speelhoeken zoals een huishoek met 
keuken, tafel met stoelen, poppenhoek, bouwhoek om met blokken te bouwen, treintjes en auto’s 
om te spelen, boerderijdieren, een ontdekhoek (passend bij het seizoen) en divers 
spelmateriaal. De keuken en speelruimte zijn door een kastenwand van elkaar gescheiden. In de 
keuken staat een grote tafel voor eetmomenten en groepsactiviteiten. In de speelruimte zijn lage 
tafeltjes geplaatst.  

 
De oudste peutergroep (groepsruimte 2) heeft net als de jongste peutergroep verschillende 
speelhoeken: een huishoek, poppenhoek, winkelhoek, bouwhoek, atelierhoek en een 
(voor)leeshoek. 
De inrichting is afgestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 3 jaar. Hier is de bouwhoek 
bijvoorbeeld uitgebreid met een werkbank en de huishoek met een strijkplank en wasmanden. 

Tevens is er een winkeltje/supermarkt, een restaurant/keuken, een make-up tafel en een 

poppenhuis. Alle materialen zijn van hout. Er wordt gewerkt met materalen die uitnodigen tot 
fantasiespel. Er wordt gespeeld met “open-eind-speelgoed”, dit prikkelt de fantasie en nodigt uit 
tot het creëren van steeds weer nieuwe dingen. 
 
Binnen dit kinderdagverblijf is geen slaapruimte aanwezig, gezien de leeftijd van de op te vangen 
kinderen (2 en 3 jaar). Voor kinderen die wel een middagdutje wensen te doen kan er gebruik 

gemaakt worden van stretchers. Deze kunnen in de groepsruimte worden gezet zodat de kinderen 
rustig kunnen slapen. 
 
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum gevestigd. Er is 
een afgeschermd gedeelte van circa 90 m2 en een ruim bemeten plein, waar ook de buitenschoolse 
opvang gebruik van maakt. Dit is voldoende voor de opvang van de aangevraagde 32 
kindplaatsen.  

 
De buitenruimte waar de kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, toegankelijk en 
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
De kinderen hebben een zandbak en voldoende buitenspeelmateriaal ter beschikking. 

 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Plattegrond 
• Pedagogisch beleidsplan (Peninna Kinderopvang, versie november 2019) 
• Informatie beschikbare buitenruimte 
• Wijzigingsformulier exploitatie (Uitbreiding kindplaatsen d.d. 20-02-2020) 
• Informatie beschikbare binnenruimte 
 

Ouderrecht 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 
aantal onderwerpen binnen de opvang. 
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 
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Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  

Informatie 

De houder informeert de ouders via de website, het intakegesprek en het pedagogisch beleidsplan. 
Ouders worden over de ontwikkeling/bijzonderheden van hun kinderen op de hoogte gehouden 
door middel van een schriftje, jaarlijkse tien minuten gesprekken en tijdens breng- en 
haalmomenten.  
 

De houder plaatst de inspectierapporten op haar eigen website. De houder heeft echter niet het 
laatste actuele inspectierapport op de website geplaatst.  
 
De toezichthouder heeft na het inspectiebezoek een herstelaanbod gedaan. De houder heeft hier 
gebruik van gemaakt. De houder heeft binnen de hersteltermijn actie ondernomen. De 
tekortkoming is opgelost. 
 

De houder informeert de ouders over de tijden waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-

kind-ratio. 
 
De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen wordt via het 
pedagogisch beleidsplan en de website onder de aandacht van de ouders gebracht. 
 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor informatie. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. De houder heeft voor dit 
kindercentrum een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit 3 leden.  
 
De laatste oudercommissie vergadering heeft plaatsgevonden op 13-01-2020. De houder heeft 
notulen toegestuurd.  

 
De toezichthouder heeft de vragenlijst oudercommissie niet ontvangen. Hierdoor is de mening van 
de oudercommissie niet meegenomen in de beoordeling.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de oudercommissie. 
 

Klachten en geschillen 

Kinderopvang Peninna heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
Deze locatie is sinds 02-07-2019 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Een 

jaarverslag klachten is op dit moment nog niet van toepassing.  



 

20 van 32 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-03-2020 

Peninna te Kerkrade 

De houder dient, indien er in- of externe klachten zijn geweest over het jaar 2019, vóór 1 juni 
2020 een jaarverslag klachten op te stellen, deze aan de toezichthouder te sturen en het op 

passende wijze onder de aandacht te brengen van ouders.  
 
De interne klachtenregeling wordt onder de aandacht van de ouders gebracht middels de website 

en het pedagogisch beleidsplan.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor klachten en geschillen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Reglement oudercommissie 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
• Klachtenregeling 

• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 
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Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 
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In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

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

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
 

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

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 

verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 
Regeling Wet kinderopvang) 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

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

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
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De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 
 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 

van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
 

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

kinderopvang) 

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

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

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

kinderopvang) 

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

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

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

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

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

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 

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

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

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 
oudercommissie vastgesteld. 
 

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

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 
van de oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

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

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum 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) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum 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) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang 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 Wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peninna 

Website : http://www.peninna.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000042445914 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kim Heiltje Thea Bindels 
KvK nummer : 66029511 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400AA Heerlen 
Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  N. Custers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Kerkrade 
Adres : Postbus 600 
Postcode en plaats : 6460AP KERKRADE 

 

Planning 
Datum inspectie : 11-03-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 31-03-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-04-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 28-04-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

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

 
 
 

 
 
 

 


