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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Huidig onderzoek 

Op 8 juni 2021 heeft er bij kinderdagverblijf (KDV) Hanse Panse Kevertje te Creil het nader 

onderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder heeft de benodigde documenten opgevraagd en 

beoordeeld en heeft op 14 juni 2021 aanvullende informatie opgevraagd bij de houder en op 17 

juni 2021 telefonisch gesproken met een beroepskracht die tevens pedagogisch beleidsmedewerker 

is voor het KDV.  

Voor een nadere toelichting verwijst de toezichthouder u naar de inhoud van het rapport. 

 

Algemeen 

Kinderopvang Hanse Panse Kevertje is gevestigd in twee dorpen in de Noordoostpolder: Espel en 

Creil. Op de locatie te Creil bevinden zich een KDV en een BSO. Beiden zijn gevestigd in 'zorg en 

welzijnscentrum 'Het Saalicon'. Het betreft een voormalig kerkgebouw, dat is omgebouwd tot een 

multifunctioneel centrum voor gezondheid en welzijn. De huidige inspectie betreft het KDV in Creil.  

 

 

Inspectiegeschiedenis 

De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 

 13-04-2021, Jaarlijks onderzoek. Er worden tekortkomingen geconstateerd binnen de 

domeinen Pedagogisch klimaat, Veiligheid & Gezondheid op beschrijvingen in het beleid en op 

het bevorderen van de kennis over de Meldcode kindermishandeling. Er wordt een 

tekortkoming geconstateerd binnen het domein Ouderrecht op de informatieverstrekking over 

de geschillencommissie. Binnen het domein Personeel & Groepen worden tekortkomingen 

geconstateerd op de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Advies: 

handhaving.   

 07-12-2020, Jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving. Het beoordelen van "veiligheid en 

gezondheid in de praktijk" maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. Echter op groep 

Marters zijn tijdens de inspectie lage stopcontacten niet voorzien van beschermers. Bij navraag 

bij de houder blijkt een bank recentelijk te zijn verplaatst. De houder verklaart dat de 

stopcontacten inmiddels voorzien zijn van beschermers. De toezichthouder beoordeelt dit als 

een incident.   

 21-05-2019, Jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving. 

 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

4 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 08-06-2021 

Kinderopvang Hanse Panse Kevertje te Creil 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13-04-2021 (inspectierapport datum 28-04-2021), zijn de 

volgende overtredingen geconstateerd:      

 

 Doorgaande ontwikkellijn/ Signaleren bijzonderheden 

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, wordt 

niet beschreven in het beleid. 

   

 Wenbeleid 

Het wenbeleid wordt onvoldoende concreet beschreven. Er staat bijvoorbeeld niet beschreven over 

hoe de medewerkers op de groep handelen zodat het kind kan wennen. 

 

 Verlaten stamgroep of stamgroepsruimte 

In het beleidsplan wordt onvoldoende benoemd in welke situaties of bij welke activiteiten de 

kinderen hun stamgroep of hun stamgroepsruimte verlaten.  

Pedagogisch beleid 

Huidig onderzoek 

 

Doorgaande ontwikkellijn/ Signaleren bijzonderheden 

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door de mentor/ beroepskracht, staat beschreven 

in het beleid. Deze voert observaties uit, legt deze vast en bespreekt deze jaarlijks met ouders. Er 

wordt gebruik gemaakt van de observatiemethode 'Pravoo' die volgens de houder speciaal is 

ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wanneer bijzonderheden worden geconstateerd in de 

ontwikkeling wordt concreet beschreven welke stappen en overleggen dan plaatsvinden. 

 

Wennen 

Het wenbeleid wordt voldoende concreet beschreven, zowel wat betreft de wenmomenten als 

informatie over hoe de medewerkers op de groep handelen zodat het kind kan wennen. 

 

Extra dagdelen 

Ouders kunnen extra dagen of ruildagen aanvragen bij de opvang. Het beleid wat dan wordt 

gevolgd staat voldoende beschreven. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch werkplan (Robben en Marters april 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13-04-2021 (inspectierapport d.d. 28-04-2021) zijn 

overtredingen geconstateerd met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker 

die beroepskrachten begeleidt in hun werk. De bevindingen kunt u teruglezen in het 

inspectierapport d.d. 28-04-2021. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Huidig onderzoek 

 

De houder van kinderopvang Hanse Panse Kevertje exploiteert 3 kindercentra volgens het LRK. Er 

is 1 pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) werkzaam bij Hanse Panse Kevertje en er is een 

externe coach in dienst van de organisatie. De pedagogisch beleidsmedewerker werkt zelf ook als 

beroepskracht op de groep en gaat worden gecoacht door een externe coach. De toezichthouder 

heeft de overeenkomst van de externe coach met de houder en het diploma ingezien.  

 

De houder van kindercentrum Hanse Panse Kevertje komt tot de volgende berekening: 

 

 

 

50 uur x aantal 

kindercentra 

10 uur x aantal fte 

pedagogisch 

medewerkers 

Som (van 50 uur x aantal 

kindercentra + 10 uur x aantal fte) 

= minimale ureninzet 

2021  50 x 3 = 150 uur  10 x 11 fte is 110 uur per 

jaar 

260 uur 

 

Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet komen overeen met de gegevens uit het 

LRK waarin 3 kindercentra staan geregistreerd: 2 locaties KDV en 1 locatie BSO. 

 

Verdeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach per kindercentrum 

De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum schriftelijk opgesteld. 

De urenverdeling per kindercentrum is inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders. De 

informatie staat beschreven in het Pedagogisch beleid die inzichtelijk is voor ouders op de 

website.   

 

De houder stuurt een jaarplanning coaching op van 2021. De uren komen overeen met de vereiste 

minimale ureninzet van 110 uur voor de coaching.   

 

Coaching aan iedere beroepskracht 

In de jaarplanning coaching van 2021 is een urenverdeling per kindercentrum opgenomen. In de 

jaarplanning wordt duidelijk dat iedere beroepskracht gaat ontvangen bij de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

Op 17 juni 2021 is gesproken met de interne coach die vertelt inmiddels kennis te hebben gemaakt 

met de externe coach. 

In het jaarlijks onderzoek van 2022 zal worden beoordeeld of alle beroepskrachten zijn gecoacht in 

2021.  

 

Conclusie 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt voldoende ingezet conform de geldende eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mailcontact) 

 Interview (beroepskracht/ pedagogisch beleidsmedewerker) 

 Arbeidsovereenkomst(en) (externe coach (Startpunt) 20 mei 2021 voor inzet 60 uur) 
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 Pedagogisch werkplan (Robben en Marters april 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13-04-2021 (inspectierapport d.d. 28-04-2021), zijn de 

volgende overtredingen geconstateerd:    

   

Plan van aanpak 

Bij de grootste risico's op gebied van veiligheid ontbreekt een beknopte beschrijving van 

de handelswijze indien het risico zich toch verwezenlijkt. 

 

Meldplicht 

De houder heeft aan het personeel onvoldoende kenbaar gemaakt dat: 

 De houder direct contact opneemt met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs wanneer 

er een vermoeden bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een werknemer. 

 Wanneer een werknemer vermoedt dat degene aan wie het vermoeden kenbaar moet worden 

gemaakt (bijv. houder of aandachtsfunctionaris) zich zelf schuldig maakt aan misbruik of 

mishandeling van een kind, dan neemt de werknemer zelf contact op met de 

vertrouwensinspecteur van het onderwijs. 

 

 

Een nadere toelicht staat beschreven in het inspectierapport d.d. 28-04-2021. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Huidig onderzoek 

 

Plan van aanpak 

De houder heeft voor de voornaamste risico’s met grote gevolgen of vaak voorkomende risico’s een 

maatregel beschreven. Deze maatregelen staan concreet beschreven in het beleid. Wanneer de 

maatregel in een protocol wordt beschreven, wordt hiernaar verwezen in het beleidsplan. 

 

Wanneer het risico zich tóch voordoet, bijvoorbeeld in het geval van grensoverschrijdend gedrag of 

een ongeval, staat in het beleid geschreven welke maatregelen genomen worden. 

 

In het beleid wordt beschreven op welke wijze het risico op grensoverschrijdend gedrag wordt 

ingeperkt. De opvang is zo ingericht dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 

altijd gehoord of gezien kan worden door een andere volwassene. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Meldplicht 

De houder heeft aan het personeel kenbaar gemaakt dat: 

 De houder direct contact opneemt met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs wanneer 

er een vermoeden bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een werknemer. 

 Wanneer een werknemer vermoedt dat degene aan wie het vermoeden kenbaar moet worden 

gemaakt (bijv. houder of aandachtsfunctionaris) zich zelf schuldig maakt aan misbruik of 

mishandeling van een kind, dan neemt de werknemer zelf contact op met de 

vertrouwensinspecteur van het onderwijs. 

Wanneer na overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat 

van mishandeling of misbruik, dan wordt direct aangifte gedaan bij de opsporingsambtenaar. De 

vertrouwensinspecteur van het onderwijs wordt hiervan door de houder of werknemer op de 

hoogte gesteld. 
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De houder heeft informatie opgenomen, m.b.t de meldplicht en rol van de vertrouwensinspecteur 

kinderopvang, in het Veiligheid en gezondheidsbeleid. Deze informatie is met beroepskrachten 

besproken tijdens een teamoverleg (d.d. 09-06-2021). Op 17 juni 2021 is telefonisch gesproken 

met een beroepskracht die op de hoogte is en de meldplicht toelicht en bevestigd dat de informatie 

is gedeeld in het team. 

In de notulen van het teamoverleg staat o.a. vermeld dat er na de zomervakantie een opfriscurcus 

volgt over de meldcode.  

 

Conclusie 

De houder heeft de kennis bevorderd over de meldplicht. Er wordt voldaan aan de gestelde 

voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht/ pedagogisch beleidsmedewerker) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Robben en Marters Hanse Panse Kevertje april 2021) 

 Notulen teamoverleg (09-06-2021) 
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Ouderrecht 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13-04-2021 (inspectierapport d.d. 28-04-2021), zijn de 

volgende overtredingen geconstateerd:      

 

Geschillencommissie 

De informatie over de Geschillencommissie, interne en externe klachtenregeling wordt onvoldoende 

onder de aandacht van ouders gebracht. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

Huidig onderzoek 

 

Geschillencommissie 

Op de website staat informatie over de aansluiting bij de geschillencommissie in het Pedagogisch 

beleidsplan. De houder verklaart dat ouders bij de intake altijd op de hoogte worden gesteld van de 

mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie. 

 

Aandachtspunt: De informatie over de geschillencommissie is voor ouders niet direct vindbaar op 

de website. Op 17 juni 2021 geeft de pedagogisch beleidsmedewerker in een telefonisch gesprek 

aan de geschillencommissie apart te vermelden op de website. De toezichthouder vertrouwt erop 

dat dit op korte termijn wordt gerealiseerd.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mailcontact) 

 Website (hansepansekevertje.nl) 

 Pedagogisch werkplan (Robben en Marters april 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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 

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 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) 

 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

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

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

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

de werkzaamheden. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 
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De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

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

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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 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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Hanse Panse Kevertje 

Website : http://www.hansepansekevertje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000005206480 

Aantal kindplaatsen : 22 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Hanse Panse Kevertje 

Adres houder : Westerringweg 8 

Postcode en plaats : 8311 RG Espel 

KvK nummer : 64247465 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Noordoostpolder 

Adres : Postbus 155 

Postcode en plaats : 8300 AD EMMELOORD 

 

Planning 

Datum inspectie : 08-06-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-06-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 17-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-06-2021 

Openbaar maken inspectierapport :  
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