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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het 
kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op 
de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de 
Wko. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
International Playschool Little Europe maakt deel uit van de internationale school in Bergen en 
bereidt kinderen voor op deelname aan onderwijs in een Engels/Frans/Nederlands georiënteerde 
leeromgeving. De opvang wordt standaard gegeven van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
13.00 uur, met de mogelijkheid de opvang tot 16.30 uur te verlengen. De opvangruimte ligt 
naast de kleuterklassen van de school en heeft praktisch direct toegang tot de buitenruimte. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspectie in september 2013, waren alle eerder geconstateerde  
aandachtspunten adequaat opgepakt, maar werd een overtreding geconstateerd binnen de inhoud 
van het pedagogisch beleidsplan. De gemeente Bergen zette geen handhavingstraject, of afspraken 
met betrekking tot de geconstateerde overtredingen in. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie in april 2014, voldeed de houder aan de getoetste voorwaarden.  
  
Tijdens de jaarlijkse in 15 juni 2015, voldeed de houder eveneens aan de getoetste voorwaarden. 
  
De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 1 december 2016. De 
toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie 
plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten 
ingezien. Tijdens de observatie constateerde de toezichthouder tevens dat meer documenten 
beoordeeld dienden te worden. 
De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke geëvalueerd. 
  
Conclusie 
Overleg en overreding heeft plaatsgevonden, binnen de domeinen: 
 Pedagogisch klimaat, het item pedagogisch beleid;  
 Veiligheid en Gezondheid, de items risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
 Ouderrecht, de items informatie en klachten en geschillen. 
  
De houder heeft zich aan de gemaakte afspraken gehouden en de ontbrekende informatie 
aangevuld en geactualiseerd, waarmee aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
  
Naast de overleg en overreding zijn echter ook overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: 
 Personeel en groepen, item verklaring omtrent gedrag (VOG); 
 Veiligheid en gezondheid, item meldcode kindermishandeling; 
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Binnen domein Personeel en groepen heeft de toezichthouder op 29 december 2016 de VOG, met 
de juiste functieaspecten, ontvangen. 
  
Zie de betreffende domeinen voor een nadere toelichting. De toezichthouder adviseert de 
gemeente handhavend op te treden. 
  
Kritische noot toezichthouder: 
De houder kiest ervoor om beperkt verslaglegging te doen van vergaderingen en bijeenkomsten 
met beroepskrachten. Door deze werkwijze is het voor de toezichthouder niet mogelijk om ook met 
feitelijke bevindingen te toetsen op welke wijze houder beleid borgt en/of implementeert, anders 
dan op aanname van de gesprekken tijdens een inspectie. De Wko stelt heldere voorwaarden 
waarin de woorden ‘Duidelijk’ en ‘Observeerbaar’ worden gebruikt. Door de huidige werkwijze is 
geen duidelijke en regelmatige verslaglegging inzichtelijk, op basis waarvan de toezichthouder haar 
bevindingen kan doen c.q. conclusies kan trekken, noch gemaakte afspraken kan toetsen aan de 
hand van de praktijk en visa versa. 
  
De toezichthouder wil nog eens extra benadrukken dat de houder zelf verantwoordelijk is voor de 
algehele kwaliteit van de opvang. Het is aan de houder zorg te dragen voor voldoende kennis rond 
de Wko en nieuwe ontwikkelingen. Het toezicht door de GGD kenmerkt zich door het toetsen van 
de voorwaarden tijdens de jaarlijkse inspecties. 

 
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 

 
Binnen de Wko gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud 
van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van de pedagogische basisdoelen met de praktijk. 
Tijdens dit onderzoek is onderzocht of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen 
naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. 
  
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de overkoepelende 
pedagogische visie staat beschreven. Hierin staat de vertaalslag van de overkoepelende visie naar 
de specifieke praktijk. Tijdens deze inspectie is de inhoud van het pedagogisch plan getoetst op de 
(nieuwe) wettelijke voorwaarden. Het document is in 2016 vastgesteld. Echter blijkt de tijdens de 
inspectie beoordeelde versie niet volledig en actueel. Omdat de houder aangeeft dat een recentere 
versie beschikbaar is, wordt deze na de inspectie op 2 december 2016 door de houder aan de 
toezichthouder verzonden. Na beoordeling  voldoet deze versie binnen een aantal items niet geheel 
aan de voorwaarden. 
Middels overleg en overreding, wordt een definitieve aangepaste en actuele versie op 20 januari 
2017 door de toezichthouder ontvangen. 
Na beoordeling voldoet dit pedagogisch beleidsplan aan de voorwaarden.  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan plan en andere (pedagogische) beleidsstukken 
worden door de houder onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg en 
gedurende de opvang door middel van bijvoorbeeld feedback van de leidinggevende. Dit geldt ook 
voor de uitvoering van het vierogenprincipe overeenkomstig het pedagogisch beleid. Het laatste 
overleg met pedagogische inhoud heeft op 24 oktober 2016 plaatsgevonden, verslaglegging 
ontbreekt. De beroepskrachten maken zelf aantekeningen aldus de houder. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Daarin staan 
de specifieke indicatoren beschreven waarop wordt geobserveerd. Indicatoren uit dit 
veldinstrument zijn cursief weergegeven. 
  
Emotionele Veiligheid 
Respectvol contact  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Praktijkobservatie 
Eén van de kinderen is zichtbaar van slag en ontroostbaar. Vanwege de taalbarrière is het voor de 
beroepskracht niet makkelijk om erachter te komen wat er aan de hand is. Omdat het kind blijft 
huilen neemt de beroepskracht het kind apart. Even later blijkt het kind getroost. De 
beroepskracht, blijft geduldig en komt er met handen en voeten achter dat het haar van het kind 
los zit, terwijl haar moeder 's ochtends een paardenstaart had ingedaan en die wilde ze terug. De 
beroepskracht maakt de paardenstaart in orde, waarna het kind verder gaat met haar spel. 
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Overdracht Normen en Waarden 
Gezonde leefstijl  
De beroepskrachten geven het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde leefstijl (gezond 
eten en drinken, actief bewegen, niet roken/snoepen) in het bijzijn van kinderen en ouders. Zij zijn 
zich bewust van het belang van de kwaliteit van licht, lucht en geluid voor de –geestelijke en 
fysieke- gezondheid van kinderen, en gedragen zich daarnaar. 
Structuur  
  
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje) 
waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. 
De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving. Zij gedragen zich over het 
algemeen naar de afspraken en voelen zich verantwoordelijk voor de gang van zaken (bv 
opruimen, dingen op vaste plaatsen zetten). 
  
Praktijkobservatie 
Tijdens de observatie lunchen de kinderen. De beroepskrachten hebben een gezonde lunch bereid 
met volkoren brood, belegd met kaas, appelstroop en vleeswaren. Ook is er komkommer 
en tomaat. De kinderen mogen zelf hun broodbeleg kiezen maar eten wel allemaal rauwkost. Na de 
lunch krijgen de kinderen een Danoontje. Een aantal kinderen wil graag een tweede Danoontje. De 
beroepskracht zegt: 'Waarom eten we geen twee Danoontjes?'  Een kind zegt: 'Omdat er 
veel suiker in zit 'Goed zo', zegt de beroepskracht. 'Te veel suiker is niet gezond'. De kinderen 
knikken schijnbaar instemmend. 
  
In de groepsruimte zijn pictogrammen aanwezig zogenaamde 'keywords'. Te zien zijn 
themawoorden en tekeningen zoals: pepernoten, 'boat' 'chimney', 'horse' en ook in verband 
met Sinterklaas het speciale keyword van de week: 'mijter'. 
  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw E. Hemmink, coördinator) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (pedagogische praktijk binnen- en buitenruimte, diverse documenten) 
 Pedagogisch beleidsplan (januari 2017) 
 Notulen teamoverleg (30-11-2016, na de inspectie van 1 december 2016 verzonden) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wko gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en 
beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 
screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 
werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. Niet alle beoordeelde VOG’s 
voldoen aan de gestelde eis. 
De toezichthouder constateert dat de VOG van één van de beroepskrachten niet aan de gestelde 
eis voldoet. Het verplichte functieaspect voor de kinderopvang 86 ontbreekt. 
De houder verklaart een nieuwe VOG aan te zullen vragen en aan de toezichthouder te verzenden. 
Op 29 december 2016, heeft de toezichthouder een actuele VOG ontvangen, na beoordeling 
voldoet dit document aan de voorwaarden. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

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

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen. 
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Het KDV bestaat uit één stamgroep per dag van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 
tot 4 jaar. 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
  
  
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
planning van de afgelopen periode. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de voorwaarden. Tijdens de inspectie was de 
feitelijke bezetting 14 kinderen onder begeleiding van 2 beroepskrachten. 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
  
Ter informatie 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl (www.1ratio.nl). 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De houder voert beleid waarin de voertaal Nederlands en Engels is. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw E. Hemmink, coördinator) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (pedagogische praktijk binnen- en buitenruimte, diverse documenten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (periode november, december 2016) 
 Personeelsrooster (vast rooster) 
 Notulen teamoverleg (30-11-2016, na de inspectie van 1 december 2016 verzonden) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een 
kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de 
houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt, de 
kennis hiervan bevordert en hoe de uitvoering van het vierogenprincipe zich uit in de praktijk. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In 2016 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd door de locatieverantwoordelijke. 
In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken (werkafspraken, huisregels, protocollen, 
en dergelijke) zijn vastgesteld en welke maatregelen met betrekking tot de inrichting en 
accommodatie (bijvoorbeeld vingersafes, veiligheidsglas) zijn genomen. Deze zijn onder de 
aandacht gebracht bij de beroepskrachten via mondelinge overdracht, waarna de beroepskrachten 
zelf aantekeningen maken. 
  
Er zijn schoonmaaklijsten, takenlijst en ongevallenregistraties aanwezig op locatie. Voor de 
medewerkers zijn werkinstructies, richtlijnen en protocollen beschikbaar op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. Voor kinderen, ouders/ verzorgers en beroepskrachten zijn huisregels 
opgesteld. 
  
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen. Dit blijkt onder meer uit: De opmerking van een beroepskracht als een 
kind terugkomt van het toilet. Het kind is vergeten de handen te wassen, en de beroepskracht legt 
uit dat er bacteriën/ 'germs' in het toilet zitten en dat je daarom je handen moet wassen na het 
toilet. Het kind knikt begrijpend. Ook wassen de kinderen na het eten, hun handen en gezicht en 
gaan daarna pas weer aan tafel zitten om bijvoorbeeld ter ontspanning een boek te lezen. 
  
Echter tijdens de observatie blijken ook de jaarlijkse risico-inventarisaties veiligheid en 
gezondheid niet actueel. Op 8 december ontvangt de toezichthouder de aangepaste risico-
inventarisaties veiligheid en gezondheid. 
Aan de getoetste voorwaarden is na overleg en overreding voldaan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. In de Wko is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid 
als deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik 
jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. 
  
Tijdens de inspectie is gebleken dat de beroepskracht de nodige begrippen uit de meldcode 
onvoldoende kent en het te bewandelen traject in het geval van een vermoeden van 
kindermishandeling niet kan benoemen. De beroepskracht/coördinator heeft in 2016, de training 
aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling gevolgd, echter de implementatie en borging 
van beleid heeft (nog) niet plaatsgevonden.  
Beleidsstukken horende bij de meldcode kindermishandeling zijn onvoldoende specifiek onder de 
aandacht gebracht bij de beroepskrachten via werkoverleg of een gerichte implementatie. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 
gebruik ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Vierogenprincipe 
 
De houder dient een beleid te hebben opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  
In de praktijk zijn de volgende voorzieningen getroffen en/of afspraken gemaakt: 
 er is een open afscheiding tussen de groepsruimte en de verschoonruimte; 
 de groepsruimte betreft een transparante setting. Vanaf de hal en het schoolplein is goed zicht 

in de groepsruimte. 
 op het kindercentrum zijn altijd twee volwassenen aanwezig. Mocht dit niet het geval zijn, dan 

wordt, conform het opgestelde beleid, op onvoorspelbare momenten de groep bezocht door 
andere volwassenen (leerkrachten) binnen de school. 

  
Op basis van bovengenoemde heeft de houder bij de implementatie van het vierogenprincipe de 
ruimten en momenten die een hoog risico vormen, voldoende in beeld gebracht. 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
Aanvullende informatie  
Er is gekozen de term vierogenprincipe te gebruiken in plaats van vierogen- en -orenprincipe. Het 
betekent dat te allen tijde een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren. Het betekent 
niet dat continue twee volwassenen aanwezig moeten zijn. 
In het licht van het vierogenprincipe is het belangrijk dat het werken met kinderen zo transparant 
mogelijk georganiseerd wordt. Bouwkundig open door bijvoorbeeld veel raampartijen maar ook 
openheid in het team door bijvoorbeeld een open aanspreekcultuur waarbij men elkaar feedback 
kan geven. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw E. Hemmink, coördinator) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (pedagogische praktijk binnen- en buitenruimte, diverse documenten) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (december 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (december 2016) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels (2014) 
 Meldcode kindermishandeling (versie januari 2016, the domestic violence and child abuse 

reporting (meldcode)) 
 Pedagogisch werkplan (2016) 
 Notulen teamoverleg (30-11-2016, na de inspectie van 1 december 2016 verzonden) 
 Ontruimingsplan 2016 
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Ouderrecht 

 
Binnen de Wko gelden eisen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 
  
Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze 
ouders te betrekken voor het adviesrecht. Dat kan alleen als er maximaal 50 kinderen 
daadwerkelijk zijn geplaatst. De houder moet zich echter wel aantoonbaar blijven inspannen een 
oudercommissie te vormen. Tijdens de inspectie is beoordeeld of de ouders in de gelegenheid 
gesteld zijn medezeggenschap uit te oefenen. 
  
Tevens zijn de klachtenregeling van de houder, het uitvoeren van de regeling en de aansluiting bij 
de geschillencommissie beoordeeld. Ouders dienen geïnformeerd te worden over de interne 
klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen. 
  
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt door middel van 
- de website; 
- de dagelijkse overdracht; 
- persoonlijk contact; 
- nieuwsbrieven. 
  
Het laatste inspectierapport is na overleg en overreding tijdens de conceptperiode van dit rapport 
op de website van de houder geplaatst. 
  
Ouders zijn ten tijde van de inspectie nog niet over de nieuwe klachtenregeling geïnformeerd, 
bijvoorbeeld middels een persoonlijke brief of een algemene nieuwsbrief. 
Na overleg en overreding brengt de houder de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen 
aan de geschillencommissie voor te leggen, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder 
de aandacht van ouders, in de 'Complaints procedure'. 
  
De houder geeft aan dat o.a. vanwege de aanpassing van de website, de informatie- voorziening 
nog niet is geactualiseerd. 
 
 
Oudercommissie 
 
Kindercentra en niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen dienen te beschikken over een 
oudercommissie. Begin 2016 heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de 
oudercommissie toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. 
De vragenlijst is niet retour ontvangen. Hierdoor kan het adviesrecht niet worden beoordeeld. 
Echter de oudercommissie bestaat uit 2 leden en komt regelmatig bijeen aldus de houder en 
dit blijkt ook uit documenten die door de toezichthouder zijn ingezien. 
Werving van ouders vindt plaats door affiches op de locatie en via de website.  
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Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft een regeling getroffen voor de interne afhandeling van klachten over een 
gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder, welke aan de 
voorwaarden voldoet. Er staat beschreven hoe de klacht moet worden aangeleverd, wat de termijn 
van reactie is en hoe de (mogelijke) afhandeling er van plaatsvindt. 
  
De houder is tijdens de inspectie niet aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie, nl. de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen, voor een externe afhandeling van klachten. Tevens spreekt de website van de 
houder over de reeds opgeheven organisatie Skk. 
  
Aanmelding bij de Geschillencommissie en actualisering van de website heeft na de inspectie 
plaatsgevonden waarmee na overleg en overreding aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw E. Hemmink, coördinator) 
 Interview (beroepskracht) 
 Website (www.europeanplayschool.com) 
 Notulen teamoverleg (30-11-2016, na de inspectie van 1 december 2016 verzonden) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

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

Pedagogische praktijk 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

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

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

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

en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

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

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

16 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 

International Playschool 'Little Europe' te Bergen (NH) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

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

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

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

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

peuterspeelzalen) 

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

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

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

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

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

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

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

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

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : International Playschool 'Little Europe' 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting International Playschool Little Europe 
Adres houder : Joseph Bech-Nes 3 
Postcode en plaats : 1862 AP Bergen (NH) 
KvK nummer : 55567797 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw P. Leter 

 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bergen (NH) 
Adres : Postbus 175 
Postcode en plaats : 1860 AD BERGEN NH 

 
Planning 

Datum inspectie : 01-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 30-12-2016 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 13-01-2017 
: 13-01-2017 

Vaststelling inspectierapport : 27-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-01-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

Last but not least, voor ouders die dit lezen. 
Als team zetten wij ons met hart en ziel in voor de zorg van onze kleintjes. In de kinderopvang 
bestaan veel begrijpelijke, maar ook onbegrijpelijke regels, waardoor het soms lastig is door de 
bomen het bos te zien. We doen ons best en toch laat je soms een steekje vallen, menselijk 
vinden wij. 
Voor ons is het belangrijk dat de zorg voor uw kinderen in veilige handen is en dat ze zich thuis 
voelen. Wij kunnen u verzekeren dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw 
kinderen een gezellige, warme en veilige tijd bij ons beleven, met aandacht voor alle 
ontwikkelings aspecten in de ruimste zin. En dit alles onder de bezielende leiding van 
professionele pedagogisch medewerkers met een warm hart. 
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