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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd:

Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, roosters- en planningslijsten, de
beroepskwalificaties, EHBO-certificaten, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de meldcode
kindermishandeling, het oudercommissiereglement en de klachtenregeling.

De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd.

Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook
heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten en de coördinator.
De toezichthouder heeft in elk hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarden
beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de
getoetste voorwaarden zit achterin het rapport.

Beschouwing
Eindconclusie
De toezichthouder heeft een tekortkoming geconstateerd. De houder voldoet niet aan alle
voorwaarden voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
KDV Body & Budo World BV is onderdeel van Partez Oud-Beijerland en gevestigd aan de Van
Goyenstraat 14 te Oud-Beijerland. Op deze locatie wordt zowel dagopvang als buitenschoolse
opvang aangeboden.
De dagopvang van Body & Budo World BV is sinds 4 juni 2012 opgenomen in
het Landelijk Register Kinderopvang met 36 kindplaatsen. De locatie bestaat uit 2 stamgroepen
van ieder maximaal 12 kinderen van 0 – 4 jaar. Het maximale kindaantal in de praktijk ligt
hierdoor op 24 kindplaatsen. De houder geeft aan 36 kindplaatsen aan te houden vanwege de
mogelijke groei die volgt.
De regiomanager en coördinator geven leiding aan de beroepskrachten. De pedagogisch coach
verzorgt de coaching op de locatie door te observeren, in gesprek met de beroepskrachten te gaan
en handvaten te geven hoe ze kunnen handelen in bepaalde situaties.

3 van 32
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-10-2020
KDV Body & Budo World B.V. te Oud-Beijerland

Onderzoeksgeschiedenis
In oktober 2018 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij tekortkomingen zijn
geconstateerd op de domeinen:

Pedagogisch klimaat

Personeel en groepen

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op 9 juli 2019 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of de geconstateerde
tekortkomingen zijn verholpen.
De houder heeft het pedagogisch beleid en veiligheid- en gezondheidsbeleid aangepast.
Er is geconstateerd dat zes tekortkomingen zijn hersteld.
Daarnaast zijn er nog drie tekortkomingen die open staan, deze hebben betrekking op de volgende
voorwaarden:





Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor
dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
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.
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, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.

In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard is op 17 september 2019 een nader onderzoek
uitgevoerd op bovenstaande tekortkomingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen
zijn hersteld.
Uit het jaarlijks onderzoek op 29 oktober 2019 kwam naar voren dat er niet werd gehandeld
volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De toezichthouder heeft een herstelaanbod gedaan.
De houder heeft dit aanbod aangenomen en de tekortkoming hersteld.
Bevindingen op hoofdlijnen
De houder voldoet niet aan de meeste beoordeelde voorwaarden voor het volgende hoofdstuk:
'veiligheid en gezondheid'. In het rapport staat meer informatie over de tekortkoming onder dit
hoofdstuk.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
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
Partez heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de KDV Body & Budo World
een pedagogisch werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat.
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid.
De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten op KDV Body & Budo World volgens het
pedagogisch beleid werken.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder wel aan de wettelijke voorwaarden
voldoet:
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van:

De pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang uit artikel 2 van het Besluit Kwaliteit
Kinderopvang.

De manier waarop beroepskrachten de ontwikkeling van het kind volgen en stimuleren. Ook
staat er hoe de beroepskrachten met toestemming van ouders de school en buitenschoolse
opvang een overdracht geven van de kinderen.

De manier waarop beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind signaleren
en ouders doorverwijzen naar passende instanties.

De invulling van het mentorschap.

De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.

Het wenbeleid.

De aard en de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep kunnen verlaten.

De eventuele inzet van stagiaires en/of vrijwilligers.

De beroepskracht-kindratio op KDV Body en Budo World.
Uitvoering pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op KDV Body en Budo World volgens het
pedagogisch beleidsplan werken. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het
pedagogisch handelen onderwerp is van gesprek. De coördinator bespreekt het pedagogisch
klimaat met de beroepskrachten in werkoverleggen. Op de agenda van de werkoverleggen staan
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actuele thema's uit het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het
pedagogisch handelen van de beroepskrachten.
Pedagogische praktijk
De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische
observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau
van de kinderen.
Hieronder zijn 2 basisdoelen beschreven.
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op
verschillende momenten: fruitmoment en verjaardag vieren. De beschrijvingen hieronder laten
enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien.

Het bieden van emotionele veiligheid
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in
voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang).
De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de
volgende voorbeelden:


De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen
in het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze
hulp of steun nodig hebben.
De beroepskrachten verwoorden hun gedrag, waardoor de kinderen weten wat ze kunnen
verwachten. Om de verjaardag te vieren zegt de beroepskracht, 'zal ik de instrumentjes pakken op
de slaapkamer, dan kunnen we 'lang zal ze leven' zingen'.
Ook als de voeten van een kind niet goed zitten in zijn zitje, benoemt de beroepskracht dat ze
even de voeten goed wil doen en tilt hem even op.


De baby's staan in contact met de groep op een manier en vanaf een plaats die veiligheid biedt
en past bij hun interesse en bevattingsvermogen.
Een baby komt uit bed en wordt bij de groep aan tafel gezet. De kinderen zijn fruit aan het eten en
zijn fles wordt klaargemaakt. Als de fles klaar is, gaat de beroepskracht met de baby op de bank
zitten. Als de kinderen de muziekinstrumenten gaan gebruiken, begint de baby te lachen. De
beroepskracht reageert hierop en laat hem even kijken naar de kinderen.
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Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang)
De beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen.
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:


In het programma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen).
Voor de kinderen fruit gaan eten, bespreekt de beroepskracht met de kinderen welk fruit er
vandaag is. De kinderen doen actief mee en weten veelal het juiste fruitsoort te benoemen. Als de
jarige een kado krijgt, wordt er aandacht geschonken aan de verpakking van het kado. Wat zien de
kinderen allemaal? Zo staat er onder andere een kikker op. Er wordt op deze manier actief het
gesprek met de kinderen aangegaan. Daarnaast worden liedjes gezongen voor de jarige.


De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven
het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
Om de verjaardag te vieren worden de instrumenten gepakt. De jarige mag als eerste een
instrument kiezen. Het kind kiest niet direct, waardoor de beroepskracht een aantal instrumenten
neerlegt en uitlegt wat de instrumenten doen. Als de jarige een keuze heeft gemaakt, mag ieder
kind om de beurt een instrument kiezen.

Gebruikte bronnen







Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (januari 2020)
Pedagogisch werkplan (januari 2020)
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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.
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
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De werkzame beroepskrachten, stagiaires, pedagogisch coach/beleidsmedewerker en coördinator
staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de
kinderopvangorganisatie.

Opleidingseisen
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker hebben een geschikt
diploma volgens de geldende cao kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten op
kindercentrum Body en Budo World.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Beroepskracht-kindratio
De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de
beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit een steekproef in de presentielijsten en personeelsroosters.
De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd over de periode week 36 tot week 40 2020.
Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit:

Groep
Noordpool
Jungle

Leeftijden
0 - 4 jaar
0 - 4 jaar

Aanwezige kinderen
10
9

Benodigde inzet
2 beroepskrachten
2 beroepskrachten

Aanwezige inzet
2 beroepskrachten
2 beroepskrachten
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Afwijking van de beroepskracht-kindratio
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarde voor afwijking van de beroepskracht-kindratio.
In de praktijk wijken de beroepskrachten af van de beroepskracht-kindratio op de tijden die in het
pedagogisch beleid staan. Op deze tijden zet de houder minimaal de helft van het aantal benodigde
beroepskrachten in.
Als de opvang langer dan 10 uur per dag open is, is het toegestaan om maximaal 3 uur af te
wijken van de beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden. De
tijden staan in het pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt afgeweken, moet
minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op de groep.
Het pedagogisch beleid beschrijft dat er dagelijks afgeweken kan worden aan het begin en eind van
de dag en tijdens de middagpauze. In het beleidsplan staan de volgende tijden genoemd: van 8.00
- 9.00 uur, 13.00 - 14.00 uur en 17.00 - 18.00 uur.
Uit de presentielijsten en personeelsroosters blijkt dat de afwijking overeenkomt met de genoemde
tijden uit het beleidsplan.
Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid
Bij activiteiten binnen of buiten het kindercentrum blijft de inzet van het aantal beroepskrachten
hetzelfde.
De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding
De houder heeft de aanwezige stagiaires boventallig ingezet.
Achterwacht
De achterwachtregeling voldoet aan de voorwaarden.
Als er één beroepskracht aanwezig is vanwege het kindaantal, is er één volwassene beschikbaar
die telefonisch bereikbaar is. Deze volwassene kan binnen vijftien minuten in het kindercentrum
aanwezig zijn in het geval van een calamiteit. De beroepskrachten kennen deze
achterwachtregeling. Zij hebben de naam en het telefoonnummer van deze persoon.
Het kan gebeuren dat er tijdens het afwijken van de beroepskracht-kindratio maar één
beroepskracht op het kindercentrum is ingezet. In dat geval is er minimaal één andere volwassene
in het kindercentrum aanwezig voor ondersteuning van deze beroepskracht.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De werkwijzen van de houder dragen bij aan
een vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Opvang in groepen
Op KDV Body en Budo World worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. De volgende
groepen zijn aanwezig:
Groep
Noordpool
Jungle

Leeftijden
0 - 4 jaar
0 - 4 jaar

Maximaal kindaantal
12
12

9 van 32
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-10-2020
KDV Body & Budo World B.V. te Oud-Beijerland

De houder zorgt voor stabiliteit in de opvang van de kinderen. Dit blijkt uit de volgende
voorbeelden:






De houder heeft ouders en kinderen geïnformeerd over de vaste stamgroep van het kind en
welke beroepskrachten op deze groep werken.
Op woensdag en vrijdag vindt samenvoeging van de groepen plaats. De houder heeft dit
beschreven in zijn beleid. De samenvoeging van de groepen, omstandigheden en dagen staan
in het pedagogisch beleidsplan. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens deze
beschrijving.
De kinderen maken gebruik maximaal twee verschillende groepsruimtes per week.
De ouders hebben vooraf toestemmingsverklaringen ingevuld en ondertekend voor opvang in
een tweede stamgroep. De toestemmingsverklaringen voldoen aan de wettelijke voorwaarde.
Opvang in een tweede stamgroep mag alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming
van de ouders. Hiervoor moet de houder vooraf met ouders een periode afspreken en
vastleggen.

Vaste gezichtencriterium
De houder heeft kinderen tot 1 jaar maximaal 2 vaste beroepskrachten gegeven. De houder heeft
kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3 vaste beroepskrachten gegeven. Op de dag dat het kind
aanwezig is, is minimaal één van zijn of haar vaste beroepskrachten werkzaam op de stamgroep
van dat kind.
Mentorschap
De houder heeft aan elk kind een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het
kind die de ontwikkeling van het kind op vaste momenten met de ouders bespreekt. Ook is de
mentor voor de ouders een aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van
het kind.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal is Nederlands.
Gebruikte bronnen












Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 36 t/m 39)
Personeelsrooster (week 36 t/m 39)
Pedagogisch beleidsplan (januari 2020)
Pedagogisch werkplan (januari 2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid draagt bij aan een gezonde en veilige omgeving voor de
kinderen. De houder heeft beleid op de omgang met grensoverschrijdend gedrag beschreven. Een
onderdeel van dit beleid is het vierogenprincipe. Er wordt niet volledig volgens het beleid gewerkt,
waardoor niet aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. De houder voldoet niet aan de volgende
voorwaarde:
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 )

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat of de houder aan de wettelijke voorwaarden
voldoet:
Actueel beleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. Het beleid beschrijft hoe de houder samen met de
beroepskrachten het beleid opstelt, implementeert, evalueert en actualiseert. De beroepskrachten
hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast agendapunt op de
werkoverleggen. De locatiemanager bespreekt thema's en protocollen met de beroepskrachten.
Waar nodig worden de protocollen aangepast.
Inzichtelijk
Op KDV Body en Budo World is het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor alle
beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de manier waarop het beleid inzichtelijk is
beschreven in het beleid.
Grote en kleine risico's
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan in elk geval de voornaamste risico's met grote
gevolgen voor de veiligheid van kinderen en met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen.
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De houder heeft aan de risico's een specifieke aanpak gekoppeld. De houder gebruikt huisregels,
concrete maatregelen en/of een plan van aanpak voor het verkleinen of wegnemen van de risico's.
De omgang met kleine risico's voor de kinderen staat algemeen beschreven in het beleid. Op KDV
Body en Budo World leren de beroepskrachten de kinderen omgaan met de kleine risico's door hen
op de juiste manier te leren hiermee om te gaan en afspraken met de kinderen te maken.
Verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag
In het beleid staat welke maatregelen het risico op grensoverschrijdend gedrag door aanwezige
volwassenen en kinderen op KDV Body en Budo World verkleinen. Het beleid beschrijft dit risico en
de handelwijze als het risico zich voordoet. Dit is ook de beschrijving van het vierogenprincipe. De
houder heeft de volgende maatregelen genomen om aan het vierogenprincipe te voldoen:



De groepsruimtes zijn voorzien van veel ramen, zo ook de verschoonruimte waar beide
groepen gebruik van maken;
Er is cameratoezicht op de groepen.

Uitvoering in praktijk
Op KDV Body en Budo World werken de beroepskrachten niet volledig volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Eerst volgen enkele voorbeelden waar het beleid wordt gevolgd en vervolgens een voorbeeld
waaruit blijkt dat er niet wordt gehandeld volgens het veiligheids-en gezondheidsbeleid:


De beroepskrachten handelen op het onderwerp handhygiëne volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Voor het fruit eten worden de handen van de kinderen gewassen. Ook na het toiletbezoek wassen
de kinderen de handen.


De beroepskrachten handelen op het onderwerp voedselveiligheid volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
De temperatuur van de koelkast wordt dagelijks gecontroleerd en de temperatuur op een lijst
genoteerd.


De beroepskrachten handelen op het onderwerp verbranding volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Hete dranken worden buiten het bereik van kinderen neergezet en gedronken.


De beroepskrachten handelen op het onderwerp verstikking niet volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
In het beleid staat het handelen beschreven om warmtestuwing en wiegendood te voorkomen.
Hierin staat: De temperatuur wordt driemaal daags gecontroleerd. Bij te lage of hoge temperaturen
wordt hierop ingespeeld, door bijvoorbeeld andere slaapkleding bij een kind aan te trekken, raam
open of dicht te doen, wel of geen dekentje.
Het pand is echter voorzien een ventilatiesysteem die de temperatuur reguleert. Via de babyfoon is
het mogelijk de temperatuur af te lezen. Maar de temperatuur wordt niet driemaal daags actief
gecontroleerd wat leidt tot acties wat betreft slaapkleding. Daarnaast zijn de slaapkamers niet
voorzien van ramen.
Achterwacht
Het beleid beschrijft de achterwachtregeling. Dit zijn afspraken met volwassenen die bij
calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum kunnen zijn. Er gelden aparte afspraken voor
het moment dat er één beroepskracht is ingezet tijdens het afwijken van de beroepskracht12 van 32
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kindratio. In die situatie is er één andere volwassene in het pand aanwezig ter ondersteuning van
deze beroepskracht.
EHBO
Op KDV Body en Budo World is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige
kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit het personeelsrooster en
de EHBO certificaten van de beroepskrachten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder voldoet aan de wettelijke eisen voor de meldcode.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Meldcode
Inhoud meldcode
Partez heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld. In de meldcode staat in stappen
aangegeven hoe personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling omgaan.
De organisatie gebruikt het model van de Brancheorganisatie kinderopvang.
De meldcode bevat een afwegingskader. Het afwegingskader is een kader dat het mogelijk maakt
om te beoordelen of er sprake is van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling of een
vermoeden daarvan. Hierdoor kan personeel beslissen of zij een melding moeten doen.
Stappenplan
In de meldcode staat een stappenplan. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen.
De meldcode is in printversie op de locatie beschikbaar.
Bevordering van kennis en gebruik
De houder heeft kennis en gebruik van de meldcode bevorderd. Dit blijkt uit een gesprek met de
vaste beroepskracht.
Uit het gesprek blijkt dat de coördinator kennis en gebruik van de meldcode bevordert door
kennisoverdracht tijdens werkoverleg en via e-mail.
Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten weten wie de persoon is die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing om wel of niet een melding te doen.
De beroepskrachten weten de eerste stappen uit de meldcode te benoemen.
Handelswijze bij vermoeden kindermishandeling
De houder heeft kennis en gebruik van de volgende handelswijzen bij de beroepskrachten
bevorderd:

Indien bij de houder bekend wordt dat een werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan
seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de organisatie, dan heeft de
houder direct overleg met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Als uit dit gesprek blijkt
dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet de houder direct aangifte en stelt de
vertrouwensinspecteur hiervan op de hoogte.

Indien bij een beroepskracht bekend is geworden dat een collega of andere werknemer zich
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de
organisatie, dan moet de beroepskracht de houder hiervan direct op de hoogte stellen.

Indien bij een beroepskracht of andere werknemer bekend is geworden dat de houder zich
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de
organisatie, dan moet de beroepskracht in contact treden met de vertrouwensinspecteur
kinderopvang. Daarnaast moet de beroepskracht bij een redelijk vermoeden aangifte doen.
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De beroepskracht bekijkt direct de meldcode en benoemt de bovenstaande handelswijzen.
Gebruikte bronnen








Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie BS.02092020)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (juni 2018)
Temperatuurlijst
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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 houder voldoet aan de kwaliteitseisen voor accommodatie en inrichting.
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Inrichting
Binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Bij de inrichting is gelet op het aantal
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Geschikt
speelmateriaal is aanwezig en te gebruiken voor de verschillende leeftijden van de kinderen. Er is
rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden. Speelgoed en spelmaterialen zijn
zichtbaar en bereikbaar: de kinderen kunnen dit zelf pakken. Voor de kleinste kinderen is een
afgeschermde hoek ingericht waar ze kunnen ontdekken.
Elke groep maakt gebruik van een eigen, vaste groepsruimte.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De ruimte is veilig en toegankelijk.
De ondergrond bestaat uit tegels, gras enz. De inrichting van de buitenspeelruimte en het
buitenspelmateriaal zijn geschikt voor de leeftijden van de kinderen.
De buitenspeelruimte is voorzien van een natuurtuin, zandbak en schommel. Daarnaast is er
rijdend materiaal waarmee de kinderen rond het pand kunnen rijden.
Oppervlakte van de speelruimtes
Per kind in het kindercentrum is minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig. Het geregistreerde
kindaantal is 32 kinderen. Deze kinderen worden opgevangen in 2 groepen van maximaal
12 kinderen, in 2 groepsruimtes. Een 3e groep is nog niet gestart. De volgende ruimtes zijn
continu beschikbaar als speelruimte:
Ruimte
Groepsruimte Noordpool
Groepsruimte Jungle
Groepsruimte 3
Totaal

Oppervlakte
44,1 m2
46,7 m2
44,8 m2
135,6 m2

Aantal kinderen
12
12
12

Totaal m2 per kind

4,2 m2

Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. Het aantal kindplaatsen is 32
kinderen. De minimale oppervlakte voor dit kindaantal is 96 m2. De buitenspeelruimte
is 262,69 m2 groot.
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Slaapruimte
Er zijn slaapkamers beschikbaar voor de jongste kinderen in het kindercentrum. Iedere
groepsruimte heeft een eigen slaapkamer met voldoende bedjes.
Gebruikte bronnen





Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Inspectierapport 29-10-2019
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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.
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 over de verplichte onderwerpen. Dit blijkt uit de volgende
voorbeelden:

De houder informeert ouders en andere belangstellenden over het uit te voeren beleid op de
opvang door informatie op de website en nieuwsbrieven

Het inspectierapport is in te zien op de website van KDV Body en Budo World. Hier is het
meest recente rapport makkelijk te vinden.

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen in te dienen onder de aandacht van de ouders
door middel van informatie op de website.

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop minder beroepskrachten
worden ingezet. En over de tijden waarop voldaan wordt aan de inzet van het aantal
beroepskrachten volgens de vereiste beroepskracht-kindratio.
Oudercommissie
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Reglement
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Hierin staan regels over:

Het aantal leden;

De manier waarop leden worden gekozen;

De zittingsduur van leden.
In het reglement staan geen regels over de werkwijze van de oudercommissie. Als de houder het
reglement aanpast, gebeurt dit pas na goedkeuring van de oudercommissie.
Oudercommissie
Voor deze locatie is een oudercommissie ingesteld van 2 leden. De oudercommissie bepaalt de
eigen werkwijze.
De oudercommissie heeft als taak om de houder te adviseren over verschillende onderwerpen,
genoemd in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. Personeel is geen lid. De leden zijn gekozen
door de ouders van wie de kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.
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Klachten en geschillen
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor de afhandeling van klachten en geschillen.
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Klachtenregeling
Partez heeft een interne klachtenregeling voor de behandeling van klachten van ouders. Deze
regeling geeft ouders de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen over:

gedragingen van de houder of een personeelslid jegens een ouder of kind;

de overeenkomst tussen houder en ouder.
De houder heeft deze regeling schriftelijk vastgelegd in de 'Interne klachtenregeling kinderopvang
en buitenschoolse opvang Partez'. Een ouder moet een klacht schriftelijk indienen. In de
klachtenregeling staat beschreven hoe de houder de klacht daarna behandelt.
De houder informeert ouders over de klachtenregeling door het plaatsen van informatie op de
website.

Klachtenjaarverslag
De houder is niet verplicht om over het jaar 2019 een klachtenjaarverslag op te stellen. Ouders
hebben geen klachten over deze locatie ingediend in 2019. De houder heeft dit per schriftelijk
bevestigd.

Geschillencommissie Kinderopvang
De houder is ook aangesloten bij de erkende landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. De
Geschillencommissie Kinderopvang behandelt geschillen over:

het gedrag van de houder tegenover ouders of kind;

het gedrag van bij de houder werkzame personen tegen ouders of kind;

het contract tussen de houder en de ouder;

geschillen tussen de houder en de oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het
wettelijk adviesrecht.

Gebruikte bronnen




Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Vragenlijst oudercommissie
Reglement oudercommissie (oktober 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)
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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
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)
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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)
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)
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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)
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 in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee 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 drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 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)
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal
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
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 )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 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 )
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 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
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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 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 )
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 beroepskrachtkindratio 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 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 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 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 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)
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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

: KDV Body & Budo World B.V.

Website

: http://www.abbw.nl

Aantal kindplaatsen

: 36

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Partez Oud-Beijerland

Adres houder

: Langstraat 2

Postcode en plaats

: 3162 WC Rhoon

Website

: www.abbw.nl

KvK nummer

: 53906241

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Dienst Gezondheid en Jeugd

Adres

: Postbus 166

Postcode en plaats

: 3300 AD DORDRECHT

Telefoonnummer

: 078-7708500

Onderzoek uitgevoerd door

: M. van Maurik

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Hoeksche Waard

Adres

: Postbus 2003

Postcode en plaats

: 3260 EA Oud-Beijerland

Planning
Datum inspectie

: 27-10-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 24-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 14-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 14-12-2020
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 21-12-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Beste lezer,
Op dinsdag 27 oktober 2020 heeft onze jaarlijkse GGD-inspectie plaatsgevonden. De
inspectie werd gedaan door Mevrouw M. van Maurik, toezichthouder kinderopvang GGD
Dordrecht.
Helaas voldoen wij door een foutieve tekst in ons veiligheid en gezondheidsbeleid niet
onderstaande voorwaarde:
Bevindingen GGD:

De beroepskrachten handelen op het onderwerp verstikking niet volgens het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.

In het beleid staat het handelen beschreven om warmtestuwing en wiegendood te
voorkomen. Hierin staat: De temperatuur wordt driemaal daags gecontroleerd. Bij te lage
of hoge temperaturen wordt hierop ingespeeld, door bijvoorbeeld andere slaapkleding bij
een kind aan te trekken, raam open of dicht te doen, wel of geen dekentje.
Het pand is echter voorzien een ventilatiesysteem die de temperatuur reguleert. In de
slaapkamer is een thermometer geplaatst om te zien hoe warm of koud het is. Hier wordt
niet driemaal daags de temperatuur gecontroleerd wat leidt tot acties wat betreft
slaapkleding. Daarnaast zijn de slaapkamers niet voorzien van ramen.
Reactie Partez:
Partez is zich ervan bewust dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid bijdraagt aan een
gezonde en veilige omgeving voor de kinderen. Ramen zijn niet in de slaapkamers
aanwezig. Zoals aangegeven tijdens de inspectie en wat de GGD ook zelf benoemd is dat
er een ventilatiesysteem aanwezig is die de temperatuur op de locatie reguleert, waarop
de temperatuur ook af te lezen is en welke geregeld gecontroleerd wordt.
Wij passen ons veiligheid- en gezondheidsbeleid als volgt aan:
Bij kinderopvang Partez is een ventilatiesysteem aanwezig die de temperatuur op
de locatie reguleert. Wij zorgen dat het niet te warm is of wordt in de
slaapkamers. Er zijn thermometers in de slaapkamers aanwezig. De aanbevolen
slaapkamertemperatuur is 15 tot 18 graden. Wanneer er toch sprake is van te
lage of hoge temperaturen wordt hierop ingespeeld, door bijvoorbeeld andere
slaapkleding bij een kind aan te trekken of het kind wel of geen dekentje te geven
om onder te slapen.
De conclusie uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor
staan dat Kinderopvang Partez voldoet aan vrijwel alle wettelijke eisen en regels die aan
de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke
ondersteuning van ons eigen beleid en nemen de gegeven adviezen van de inspecteur
mee om waar nodig te verbeteren.
Het krijgen van een mooi inspectierapport ervaren wij als een groot compliment.
Met vriendelijke groet, A. Dabaghian.
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