
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kinderdagverblijf Jij & Ik (KDV) 
Koningsplein 2 
6654BX Afferden 
Registratienummer 945457959 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Gelderland-Zuid 
In opdracht van gemeente:  Druten 
Datum inspectie:    25-04-2017 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 18-05-2017 

 



 

2 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-04-2017 

Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 11 

Gegevens voorziening ................................................................................................. 18 

Gegevens toezicht ...................................................................................................... 18 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 19 



 

3 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-04-2017 

Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

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 jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. 
  
Korte beschrijving van het kindercentrum: 
Kinderdagverblijf Jij & Ik is gevestigd in het wijkcentrum te Afferden. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit één groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 
jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
2016 Onderzoek na registratie. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Er heerst een open en ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. De houders zitten in een 
overgangssituatie, tot op heden hebben zij samen het kinderdagverblijf op informele wijze met 
behulp van een vrijwilliger gerund. September 2017 komt er een vaste beroepskracht het team 
versterken, dit brengt met zich mee dat een aantal processen dan professioneel moeten worden 
opgepakt. 
 Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande, verwijs ik u naar de 

desbetreffende inspectie-items in het rapport. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 
Voor observatie is gebruik gemaakt van het “Veldinstrument observatie pedagogische praktijk. (0 
tot 4 jaar / 4 tot 13 jaar) van GGD GHOR Nederland. ( januari 2015) 
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid, 
en het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet.( vet gedrukt) 
De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument ( 
schuin gedrukt) en voorbeelden uit de waargenomen praktijk. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf Jij & Ik heeft de beschikking over een pedagogisch beleidsplan waarin het 
locatiegebonden beleid van het kindercentrum staat beschreven. 
  
Aandachtspunt: 
 In het pedagogisch beleidsplan is niet opgenomen de wijze waarop de houder de 

beroepskrachten toerust op de taak van signaleren en doorverwijzen en wijze waarop zij 
daarbij ondersteund worden. ( momenteel nog niet van toepassing) 

 Aanpassen beschrijving vierogenprincipe. 
  
  
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
itvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
 De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. 
Uit interview met de houder: 
Observatie en doorverwijzen: 
De kinderen worden één keer per jaar rond hun verjaardag gemonitord. Hiervoor gebruikt 
het kinderdagverblijf een eigen observatieprogramma. Kinderen waarover de beroepskrachten zorg 
hebben, worden vaker geobserveerd. Naar aanleiding van de observatie vinden er 
oudergesprekken plaats.  
  
Buitenspeelbeleid: 
In het interview geeft de houder aan dat er in principe iedere dag en als het kan twee keer per 
dag wordt buiten gespeeld. Er wordt niet bij alle weertype buiten gespeeld, bij kou wel maar bij 
(mot)regen blijven de kinderen over het algemeen binnenspelen. 
Op de dag van het inspectiebezoek neemt de vrijwilliger het initiatief om met de kinderen naar 
buiten te gaan, dit wordt enthousiast door de kinderen ontvangen. 
  
Teamoverleg: 
Vanaf september wordt er een vaste beroepskracht aangesteld. Het ligt dan in de lijn op om 
dan teamvergaderingen te gaan opstarten. Op dit moment vind overleg tussen de twee houder nog 
op informele basis plaats. 
  
  
Observatie:  
Observatie van de pedagogische praktijk vindt op een ochtend in de meivakantie plaats. 
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Er zijn deze ochtend vier kinderen aanwezig; een vijfde kindje komt later. 
Waar gelezen wordt "beroepskrachten" is er sprake van beroepskracht en vrijwilliger.  
  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid. 
De beroepskrachten  hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
Individuele aandacht: 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. 
De kinderen zitten voor het fruit eten aan tafel; via het liedje "Goedemorgen" worden alle kinderen 
bij naam persoonlijk begroet. De beroepskrachten hebben aandacht voor alle kinderen, er wordt 
ingegaan op de verhalen die de kinderen vertellen. Een meisje is vol van de waterpokken die 
heerst. De kinderen mogen via liedjeskaarten een liedje uitzoeken. Liedjes met gebaren zijn bij de 
kinderen favoriet. 
  
  
De beroepskrachten communiceren met kinderen. 
Aandacht:  
Tijdens de contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. 
Een baby zit tussen twee slaapmomenten per dag in. Vanmorgen geeft ze via haar gedrag aan dat 
ze toe is aan een slaapje. De beroepskracht legt aan het kind uit dat ze nog even ochtendslaapje 
gaat doen. Vooraf wordt het kind nog even verschoond, de beroepskracht is voordurend in contact 
met kind, ze benoemt haar handelingen en gaat in op het gebrabbel van het kind. De baby wordt 
met aandacht in bed gelegd, ze krijgt ter afscheid nog even een aai over haar bol. 
  
  
  
  
Het ontwikkelen van een persoonlijke competentie. 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
Initiatief. 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en -niveau van een kind. 
De beroepskracht telt hardop met de kinderen,het aantal aanwezige kinderen. Beroepskracht:"en 
straks komt X. nog en dan zijn het er....... 5". 
Een van de kinderen pakt vier washandjes uit de kast , twee blauwe voor de jongens en twee roze 
voor de meisjes. De kinderen wassen zelf hun gezicht, de beroepskracht geeft aanwijzing. 
  
Het ontwikkelen van een sociale competentie. 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge contact.  
Samen spelen, samen leren. 
De groep als geheel wordt gebruikt voor gezamenlijke ervaringen. 
De beroepskracht zit in een diepe stoel en heeft de kinderen om zich heen verzameld. Zij leest 
voor uit een prentenboek en betrekt middels vragen en de plaatjes in het boek de kinderen bij het 
verhaal. Zij heeft alle aandacht van de kinderen. Het verhaal wordt afgesloten met de opmerking, 
"hé de zon schijnt, zullen wij buiten gaan spelen". Dit hoeft geen tweede keer tegen de kinderen 
gezegd te worden. 
  
  
Overdracht van waarden en normen. 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 
Structuur. 
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig ( pictogrammen) waardoor kinderen 
weten welke afspraken of regels op die plaats en in de gehele ruimte gelden. 
In de buurt van de groepstafel hangen dagritmekaarten bestaande uit foto's van kinderdagverblijf 
aan de muur. 
  
  
Conclusie: 
Uit bovenstaande observatie blijkt dat de vier competenties op kinderdagverblijf Jij & Ik voldoende 
worden gewaarborgd. 
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Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Van de twee houders tevens beroepskrachten en van één vrijwiliger zijn de verklaringen omtrent 
gedrag gezien en in orde bevonden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De houders tevens beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de 
cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Kinderdagverblijf Jij & Ik heeft de beschikking over één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 0 t/m 4 jaar. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het personeelsrooster, de kind- aanwezigheidslijsten en uit observatie op de groep is gebleken 
dat er voldoende beroepskrachten op de groepen werkzaam zijn, gezien het aantal en de leeftijd 
van de kinderen. 
  
Op dagen dat er volgens de beroepskracht -kindratio één beroepskracht wordt ingezet; wordt de 
beroepskracht ondersteunt door een vrijwilliger. 
Op de dag van het inspectiebezoek was er één beroepskracht met een vrijwilliger en 5 kinderen 
aanwezig. 
  
Het kinderdagverblijf is gevestigd in het wijkcentrum te Afferden. Basisschool St Victor, de 
medewerkers van het restaurant, gevestigd in het wijkcentrum en de huismeesters van het 
wijkcentrum fungeren als achterwacht voor het kinderdagverblijf in geval van een calamiteit. 
  
  
  
Conclusie: 
Kinderdagverblijf Jij & Ik voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t. beroepskracht- kindratio. 
  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De voer- en schrijftaal in het kinderdagverblijf is Nederlands. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (website kinderdagverblijf Jij & Ik) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 15 en 16, dag van het inspectiebezoek) 
 Personeelsrooster (week 15 en 16, dag van het inspectiebezoek) 
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Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid dateert van 04-04-2016. 
Alle risico's hebben een urgentie-code. Hierop is een plan van aanpak gemaakt met bijbehorende 
maatregelen ter vermindering van de risico's. Het plan van aanpak verwijst naar overige 
documenten zoals protocollen, huisregels en werkafspraken. 
Tijdens ieder groepsoverleg wordt een stukje van het beleid veiligheid en gezondheid besproken. 
Deze agendering zal toegevoegd worden aan het plan van aanpak. 
  
Op grond van het gesprek met de houder is geconcludeerd dat het kinderdagverblijf in een 
overgangssituatie zit van informeel naar professioneel werken. Het schoonhouden van materialen 
e.d. doen de houders tussendoor in onderling overleg. De houder beseft dat, nu er ook 
beroepskrachten worden aangenomen, dat er sprake moet zijn van een meer professionele 
houding in deze. Aftekenlijsten moeten bijgehouden en ingevuld worden. 
  
Gezien is dat er een ongevallenregistratie wordt bijgehouden; de ongevallen passen in de de 
leeftijdsfase van de kinderen. 
  
Met de houder is het bijhouden van de luchtkwaliteit via co2meters in het kinderdagverblijf 
gesproken. De houder gaat hierop actie ondernemen. 
  
Uit interview met de houder/ beroepskracht  is geconcludeerd dat de houder/beroepskracht het 
veiligheid- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in de praktijk 
brengt. 
  
Conclusie: 
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid voldoet aan de wettelijke gestelde eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt 
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
Uit interview met de houder /beroepskracht is gebleken dat zij op de hoogte is van de Meldcode 
Kindermishandeling en zij weet welke stappen zij moeten zetten bij een vermoeden. 
  
  
Conclusie: 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft voor kinderdagverblijf Jij & Ik een beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten bij 
hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. Dit beleid 
staat beschreven in het pedagogisch werkplan. 
  
De volgende voorzieningen zijn getroffen en afspraken gemaakt: 
 De deur naar de slaapkamers grenst aan groepsruimte. 
 De verschoonruimte en het kindertoilet grenst aan de groepruimte. 
 In het kinderdagverblijf zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig, indien er één beroepskracht 

in het kindercentrum aanwezig is dan wordt de beroepskracht ondersteunt door een 
vrijwilligster. 

 De tijden voor 7.45 en na 17.15 uur is er één beroepskracht op de groep aanwezig, tijdens 
deze uren lopen ouders onaangekondigt  in en uit om kinderen te brengen of op te halen. 
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Aandachtspunt: 
De houder heeft het vierogenpricipe in het pedagogisch beleidsplan in algemene bewoording 
beschreven. De beschrijving aanpassen aan de werkleijke situatie in het kinderdagverblijf. 
  
  
Conclusie: 
Het vierogenprincipe voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (04-04-2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (04-04-2016) 
 Actieplan veiligheid (up-to-date) 
 Actieplan gezondheid (up-to-date) 
 Ongevallenregistratie (gezien) 
 Meldcode kindermishandeling (d.a. juli 2013) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
De binnenspeelruimte is met verschillende speelhoekjes, zoals een bouw- en huishoek, ingericht 
naar de leeftijd en de ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. Er is volop 
ontwikkelingmateriaal aanwezig. 
Aangrenzend aan de groepsruimte bevinden zich twee slaapkamers. 
  
  
Conclusie: 
De binnenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte grenst aan de groepsruimte en is geheel omheind en ingericht met o.a. een 
zandbak, speelhuisje, een konijnenhok. 
  
Conclusie: 
De buitenspeelruimte is in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen 
ingericht. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (interview houder) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Protocol vierogenprincipe 
 Website (website kinderdagverblijf Jij & Ik) 
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Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

 

Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders middels: 
 de website van Kinderdagverblijf Jij & Ik 
 informatieboekje 
 ouderavonden 
 intakegesprek 
 haal- en brenggesprekken 
  
De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de 
geschillencommissie, via de eigen website en het informatieboekje, onder de aandacht van ouders. 
  
Het GGD-rapport is inzichtelijk op de website. 
  
Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t. informatie aan ouders. 
 
 
Oudercommissie 
 
Onlangs heeft het kinderdagveblijf een eerste ouderavond georganiseerd. Tijdens deze ouderavond 
hebben twee ouders zich aangemeld voor de oudercommissie. De houder heeft informatiemateriaal 
voor de oudercommissie bij Boink opgevraagd.  
 
 
Conclusie: 
De oudercommissie zit in een opstartfase. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van 
klachtenrecht. 
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Kinderdagverblijf Jij & Ik te Afferden 

 

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 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 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 stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen 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 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 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 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 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 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan 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 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

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

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

peuterspeelzalen) 

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

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

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

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over 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) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

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

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

peuterspeelzalen) 

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

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld 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) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

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

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

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 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 : Kinderdagverblijf Jij & Ik 
Website : http://www.kinderdagverblijf-jijenik.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Jij & Ik 
Adres houder : Koningsplein 2 
Postcode en plaats : 6654BX Afferden 
KvK nummer : 64410773 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Dieben 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Druten 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 6650AA DRUTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-05-2017 
Zienswijze houder : 17-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 18-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 01-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste heer/mevrouw, 
  
Naar aanleiding van het inspectierapport de datum van 25-04-2017 bij kinderdagverblijf Jij & Ik 
keur ik het rapport goed. 
Het is duidelijk beschreven zoals het op de dag gegaan is. 
  
Wij hebben de co2 melders in beide slaapkamer hangen en deze geven een mooie waarde aan. 
De waarde blijft op 0 staan. 
  
Met vriendelijke groet 
Anita Godwaldt 
  
Kinderdagverblijf Jij & Ik 
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