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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectie-activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of indien hier een andere 
aanleiding voor is.  
 

Beschouwing 
Inleiding 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport verder uitgewerkt. 
 
Algemene informatie 
Kinderopvang Hanse Panse Kevertje is gevestigd in 2 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 Espel. Hanse Panse Kevertje is kleinschalig van opzet in een 
huiselijke sfeer. Het opvangadres van het KDV is gelijk aan het woonadres van de houder. 
 
Recente inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
x 08-10-2018, Jaarlijks onderzoek. Advies: handhaving, een inwonende van boven de 18 jaar is 

niet geregistreerd en gekoppeld in het PRK. 
x 24-08-2017, Jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving. 
x 22-11-2016, Jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving. 
 
Huidige inspectie 
KDV Hanse Panse Kevertje is onaangekondigd bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Het 
inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op maandagochtend 3 juni 2019. Tijdens het onderzoek 
heeft de toezichthouder gesproken met de aanwezige beroepskrachten, houder en pedagogisch 
beleidsmedewerker. De houder geeft in de zienswijze aan, dat zij per locatie 50 uur aan beleid 
inzet. De houder staat geregistreerd met 3 voorzieningen in het LRK. In totaal dienen er minimaal 
150 beleidsuren te worden ingezet. De toezichthouder heeft de overige informatie uit de zienswijze 
aangepast in het rapport. 
Bij dit onderzoek blijkt, dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 
Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de inhoud van dit rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In de 
praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid 
van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de 
overdracht van normen en waarden. 
 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke 
aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die 
betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijk. 
 
De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de 
praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op de gegeven 
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen. 
  
 

Pedagogisch beleid 
De pedagogisch medewerkers werken conform de uitgangspunten uit het pedagogisch beleidsplan. 
Iedere locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan uit 2019. 
   
Conclusie 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor, dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
 

Pedagogische praktijk 
De observatie heeft plaatsgevonden op maandagochtend 3 juni 2019. Er zijn in totaal 16 kinderen 
aanwezig verdeeld over 2 stamgroepen, 2 beroepskrachten en 1 stagiaire. 
 
Bij binnenkomst rond 10.00 uur zijn de kinderen van de peutergroep buiten aan het spelen in de 
aangrenzende tuin.   
 
Waarborgen emotionele veiligheid 
Respectvol contact (1-4)  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief 
merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
 
Voorbeeld 
Kind X staat voor het hek naar de aanwezige geiten en pony te kijken. Een beroepskracht zit er 
gehurkt bij. Z wijst en zegt "Water". "Ja", zegt de beroepskracht "Die is water aan het drinken. In 
die emmer zit water". X heeft een stukje hout in zijn hand "Die" en wijst met het stukje hout naar 
zijn mond". "Nee, niet in de mond" zegt de beroepskracht "Die is niet om op te eten, de geiten 
eten lekker graan, kijk!" En ze kijken samen. 
 
Persoonlijke competentie 
Responsief (0-4)  
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien 
en begrepen. 
 
Voorbeeld 
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Z wil graag lopen aan de hand van de beroepskracht (nog niet zelfstandig) en ze stappen samen 
rond. Y kruipt er achteraan en pakt de benen van de beroepskracht vast. "Wil jij ook lopen Y?" Y 
strekt de armpjes uit en de beroepskracht pakt Y op, vervolgens oogt Y tevreden. Dan laat Z 
merken dat Z dit ook wil. "Z wil ook aandacht hè, kom dan gaan we samen bouwen". Waarop de 
beroepskracht bij de kinderen gaat zitten, bij de blokkendoos, waar ze gaan bouwen. 
 
Sociale competentie 
Positieve sfeer (0-4)  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
 
Voorbeeld 
Een aantal kinderen van de peutergroep zit buiten samen op de aanwezige 
meerpersoonsschommel. Een beroepskracht staat erbij. "X wil je er ook bij, kom maar" en tilt X bij 
de kinderen op de schommel. "Kom je ook even kijken Y? Zitten we allemaal goed, daar gaan we". 
De beroepskracht duwt zachtjes tegen de schommel. "Wat gezellig, zullen we een liedje zingen?" 
"Jaaa". "Welke zullen we zingen?" "Olifantje in het bos" is de keuze van de kinderen. Dat wordt 
vervolgens samen gezongen. 
 
Voorbeeld 
Een beroepskracht zit bij 2 kinderen van de babygroep op de grond bij de blokken, terwijl de ander 
rustig een fles geeft aan kind Z. "Wat is er X, vraagt de beroepskracht als kind X een beetje huilt, 
deed je boem?" Aait over zijn hoofd en geeft X een knuffel. Kind X gaat vervolgens verder met 
spelen. 
 
Normen en waarden 
Respectvol contact (0-1)  
De beroepskrachten laten zich door de reacties van de baby leiden bij het uitvoeren van 
verzorgingsmomenten. Zij verwoorden wat er gebeurt, zowel bij het betreffende kind als in de 
omgeving (geluiden. ander kind dat komt kijken).  
 
Voorbeeld 
Bij het verschonen op de babygroep maakt de beroepskracht oogcontact met Z, praat op zachte 
vriendelijke toon en vertelt wat ze gaat doen "Zo, broekje aan en rompertje aan. Wat zie je 
allemaal?" En als ze klaar zijn zegt de beroepskracht "Kom maar, 1, 2 omhoog, goed zo!" 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 
 

Gebruikte bronnen 
x Observatie(s) (van de groepen binnen- en buitenruimte) 
x Pedagogisch werkplan (KDV Hanse Panse Kevertje (Kevers en Otters) mei 2019) 
 

Personeel en groepen 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende 
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de 
Nederlandse taal. Ook gelden eisen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Houder 
Hanse Panse Kevertje is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als V.O.F. De voorziening is 
geregistreerd. De verificatie van de VOG RP heeft in het verleden plaatsgevonden en is toen 
geaccordeerd. De 2 natuurlijk personen (vennoot) zijn gekoppeld aan de houder in het 
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Personenregister Kinderopvang (PRK). Het opvangadres van KDV Hanse Panse Kevertje in Espel is 
gelijk aan het woonadres van de houder.  
 
Beroepskrachten 
De aanwezige beroepskrachten, stagiaire en beleidsmedewerker/coach zijn geregistreerd in het 
Personenregister Kinderopvang en tevens gekoppeld aan de houder. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
Beroepskrachten 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een HBO bachelor diploma Social Work en 
aanvullend een trainingscertificaat van Kiki (Pedagogisch coach praktijk) behaald in 2018. Deze 
diploma's kwalificeren voor de werkzaamheden in deze functie zoals opgenomen in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
Tijdens de inspectie zijn er op het kinderdagverblijf 15 kinderen aanwezig: 
x Op de babygroep (Kevers) leeftijd 0 tot 1 ½ zijn 5 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 
x Op de peutergroep (Otters) leeftijd 1 ½ tot 2 ½ zijn 10 kinderen aanwezig met 2 

beroepskrachten en 1 stagiaire. 
Hiermee wordt aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
Per januari 2019 is er voor alle locaties een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. De 
houder en medewerker geven aan, dat zij per voorziening 50 uur aan beleid inzet (totaal 150 uur) 
en per locatie coaching aantal FTE x 10 uur: 
 
Locatie Espel: 9,4 FTE x 10 uren is 94 uur 
Locatie Creil: 3,6 FTE x 10 uren is 36 uur 
 
Samen locatie Espel: 144 uur 
Samen locatie Creil : 86 uur 
 
Totaal: 230 uur aan coaching (de minimale eis is 130 uur voor 13 FTE) 
 
Verdeling jaarlijkse coaching 
De verdeling van de coaching heeft de coach in een jaarplanning 2019 weergegeven. Hierin staat 
o.a. vermeld, dat medewerkers via mail in februari 2019 op de hoogte zijn gebracht van de inzet 
van de coach en dat ouders hierover in april 2019 zijn geïnformeerd via de mail. 
 
In de planning staat verder beschreven, dat er 5 medewerkers worden gecoacht in 2019 en dat de 
coach middels meedraaien op de groep inzicht krijgt in het handelen van de 
pedagogisch medewerkers. Vervolgens wordt er gezamenlijk een basisdoel geformuleerd om met 
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elkaar aan te werken. In november 2019 volgt een individuele reflectie op het eigen handelen 
middels filmopname. 
 
De overige 5 medewerkers volgen in oktober 2019 een baby-cursus van Kiki die volgens de coach 
ook valt onder coaching. 
 
De voorwaarden m.b.t. de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers worden in dit onderzoek niet 
beoordeeld. 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Stamgroep 
De opvang vindt plaats in 2 horizontale stamgroepen: 
x Kevers (0-1½ jaar) 
x Otters (1½-2 jaar) 
Bij de Kevers worden maximaal 12 kinderen opgevangen en bij de Otters maximaal 10 kinderen. 
De stamgroepen gebruiken beide een eigen stamgroepruimte.  
 
Vaste beroepskrachten 
Er wordt volgens de pedagogische medewerkers met vaste medewerkers op de stamgroepen 
gewerkt. De medewerkers vertellen op vaste dagen te werken op de groep.  
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste 2 vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de groep van dat kind. 
 
Mentor 
De beroepskrachten vertellen zij ieder hun eigen mentorkinderen hebben. Er is een lijst met 
verdeling van de kinderen en beroepskrachten op de groep aanwezig. De mentor is het 
aanspreekpunt voor de ouders. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 
x Interview (beroepskrachten) 
x Observatie(s) (van de groepen binnen- en buitenruimte) 
x Personen Register Kinderopvang (06-06-2019) 
x Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
x Opleidingsplan BBL 
x Pedagogisch werkplan (KDV Hanse Panse Kevertje (Kevers en Otters) mei 2019) 
x Notulen teamoverleg (17-01-2019 en 23-04-2019) 
x Rekentool pedagogisch beleidsmedwerkers https://1ratio.nl 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid 
van kinderen. De houder legt in het Beleid veiligheid en gezondheid onder andere vast welke 
voornaamste risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden normen voor de 
inhoud en uitvoering van het plan van aanpak en de meldcode kindermishandeling. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft op 13 juni 2019 het actuele Veiligheids- en Gezondheidsbeleid opgestuurd van 
kinderopvang Hanse Panse Kevertje locatie Espel. 
 
Conform het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid wordt gehandeld: 
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x Een lijst met de personen van de achterwacht en hun telefoonnummers hangt op de groep. Dit 
zijn 4 personen. Deze lijst komt overeen met de beschreven achterwachtregeling in het 
Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. 

x De beroepskracht op groep Kevers maakt tijdens de inspectie het schoonmaakkussen schoon 
na het verschonen van een kind. 

x Uit de observatie van de toezichthouder blijkt dat buiten klimmen en klauteren alleen gebeurt 
onder begeleiding. 

x De koelkast wordt wekelijks gecontroleerd, er hangt een ingevulde lijst met de temperatuur 
van de koelkast. 

De voornaamste risico's met grote gevolgen en grensoverschrijdend gedrag 
Het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico's die de 
opvang van de kinderen op het KDV met zich meebrengt. 
 
De volgende belangrijkste risico's met grote gevolgen en de preventieve maatregelen om deze 
risico's te voorkomen worden beschreven: 
- Valongelukken 
- Verstikking 
- Vergiftiging 
- Verbranding 
- Verdrinking 
- Vermissing 
- Grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling en van beroepskrachten. Het 
vierogenprincipe wordt genoemd als belangrijk onderdeel om de kans op 
grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren. 
- Kindermishandeling, met een verwijzing naar de recente meldcode kindermishandeling van juni 
2018. 
 
Plan van aanpak 
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. 
De houder en beroepskrachten vertellen, dat als er gebreken worden geconstateerd op de opvang 
zij dit bij de houder melden. In het beleid staat dat de houder er voor zorg draagt,  dat de 
klusjesman gebrekkig materiaal zo snel mogelijk zal verhelpen. Voor acute zaken die kapot zijn en 
een gevaar kunnen vormen voor de kinderen, wordt direct actie ondernomen. 
 
Het beleid beschrijft werkafspraken en te nemen maatregelen voor de beroepskrachten zoals 
bijvoorbeeld bij "Zieke kinderen". 
 
EHBO 
In het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid staat beschreven dat alle pedagogisch medewerkers een 
kinder-EHBO diploma hebben. De namen van de medewerkers met de datum, waarop het diploma 
van Het Oranje Kruis geldig is, staan in het beleid. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (21-05-2019 en 03-06-2019) 
x Interview (beroepskrachten) 
x Observatie(s) (van de groepen binnen- en buitenruimte) 
x EHBO certificaten (Het Oranje Kruis) 
x Beleid veiligheid- en gezondheid (mei 2019 Robben en Otters) 
x Notulen teamoverleg (17-01-2019 en 23-04-2019) 
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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) 
 

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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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

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

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 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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) 
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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) 
 

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) 

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 
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) 

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) 
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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 : 8311RG Espel 
KvK nummer : 64247465 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Noordoostpolder 
Adres : Postbus 155 
Postcode en plaats : 8300AD EMMELOORD 
 

Planning 
Datum inspectie : 03-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 09-07-2019 
Zienswijze houder : 15-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 25-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Espel, 15 juli 2019 
 
Beste toezichthouder, 
 
Hartelijk dank voor het conceptrapport van het KDV locatie Espel.Aangaande de genoemde 
beleidsuren wil ik vragen dit te wijzigen in 100 uur. Het is namelijk 50 uur per locatie. Er staat 150 
uur in het rapport. 
De leeftijd van de Otters is van 1,5 tot 2,5 jaar. 
In het gedeelte van Veiligheid en Gezondheid worden de Robben genoemd terwijl het rapport over 
de Kevers en Otters gaat. 
 
Als u bovenstaande zou willen aanpassen dan ga ik verder akkoord met het rapport. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marian Hanse 
Kinderopvang Hanse Panse Kevertje 
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