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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
Algemeen
International Playschool Little Europe maakt deel uit van de internationale school in Bergen en 
bereidt kinderen voor op deelname van onderwijs in een Engels/Frans/Nederlands georiënteerde 
leeromgeving. De opvang wordt standaard gegeven van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur 
tot 13.05 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
Bij de eerste reguliere inspectie in december 2012, na start van exploitatie, zijn enkele 
aandachtspunten geformuleerd maar is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan. Tijdens de 
jaarlijkse inspectie in september 2013 zijn alle aandachtspunten adequaat opgepakt, maar is 
tevens een overtreding geconstateerd binnen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.

Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2014, die heeft plaatsgevonden op 7 april, is gebleken dat de 
houder de tekortkomingen adequaat heeft verholpen en aan alle getoetste voorwaarden voldeed.

De inspectie
Dit jaarlijks onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 15 juni 2015. De inspectie 
bestond uit gesprekken met de aanwezige beroepskrachten, onderhoud met de houder, een 
(pedagogische) praktijkobservatie en een documenten onderzoek.

Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

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

Pedagogisch klimaat

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan 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.

Little Europe heeft een pedagogisch werkplan dat volledig in het Engels is opgesteld. Het 
pedagogisch werkplan beschrijft alle onderwerpen die de Wet kinderopvang eist. Tevens 
staat aanvullend informatie gegeven over de locatiespecifieke kenmerken, zoals de meertaligheid.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan en de relatie hiervan 
met de praktijk middels werkoverleg dat ongeveer elke 4 tot 6 weken plaatsvindt. Het laatste 
werkbegeleiding heeft op 8 juni 2015 plaatsgevonden.

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. Citaten uit dit veldinstrument 
zijn cursief weergegeven.

Sociale Competentie
Ontdekken en (her)kennen 
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. 
De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent, in 
gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid. De 
beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen kinderen.
Praktijk
De beroepskracht zit op de grond met een kind op schoot. Ze leest een boek voor. Om haar heen 
zitten verschillende kinderen. De beroepskracht vraagt de kinderen waar het eendje, ui het 
verhaal, zich bevindt. De kinderen reageren enthousiast en stellen vragen over het verhaal.

Participatie 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
Praktijk
De kinderen spelen vrij in de groepsruimte. Wanneer het tijd is voor de volgende activiteit vragen 
de beroepskrachten de kinderen te helpen opruimen. De kinderen helpen uit vrije wil of krijgen een 
taak van de beroepskracht toegewezen, bijvoorbeeld het opruimen van de auto's.
De voertaal op het KDV is gelijk aan de talen die worden geboden op de Europese school, te 
verstaan Nederlands, Frans en Engels. Echter wordt ter ondersteuning soms ook een kleine zin of 
woord gebruikt in de taal van het kind, bijvoorbeeld Spaans, indien de beroepskrachten de taal 
machtig zijn. De kinderen reageren hier goed op en doen wat van hen verwacht wordt.

Overdracht van normen en waarden
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).



5 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-06-2015
International Playschool 'Little Europe' te BERGEN NH

Praktijk
Op de groep hangt een kaart waarop verschillende emoties zijn uitgebeeld. De kinderen kunnen 
hier op aanwijzen hoe zij zich voelen, wanneer beroepskrachten de kinderen niet goed kunnen 
lezen. Ook wordt het blad gebruikt om bekend te raken met emoties, kinderen die bijvoorbeeld 
boos of juist blij zijn krijgen hier de mogelijkheid aan te wijzen hoe zij zich voelen. In gesprek met 
de beroepskracht vertelde zij dat er met thema's wordt gewerkt, bijvoorbeeld ‘How do you feel?’. 
Diverse werkjes hangen zichtbaar in de groep, bijvoorbeeld gezichten, waarop kinderen de ogen 
hebben geplakt en haar, neus etc.

Persoonlijke competentie
Autonomie 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
Praktijk
Na het buitenspelen doen de kinderen hun jassen uit, wassen zij hun handen, doen hun binnen 
schoenen aan en zoeken een plekje aan tafel uit. Aan tafel wordt gekletst. Kinderen mogen kiezen 
wat zij willen drinken; melk, water of sap. Kinderen leren te kiezen en te eindigen met Please. 
Wanneer het fruit op tafel komt vraagt de beroepskracht wat er ligt, en praat met de kinderen over 
het fruit en wat zij lekker vinden. Na het fruit krijgen de kinderen een cracker. Kinderen mogen zelf 
kiezen wat zij willen voor beleg.

Emotionele veiligheid
Structuur en flexibiliteit 
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten.
Praktijk
Na de kring en binnenspeelactiviteit wordt toegewerkt naar het buitenspelen. Bij de deur 
verzameld de beroepskracht de kinderen en wordt er gezongen. Kinderen die naar het toilet 
moeten worden hierin ondersteund terwijl de anderen hun jassen gaan aantrekken. Ook hierin 
worden de kinderen ondersteund waar nodig. Buiten krijgen de kinderen divers speelgoed tot hun 
beschikking, zoals fietsjes en los klein speelmateriaal. Het dagritme staat vast. Er is een zekere 
flexibiliteit in aangebracht wat de praktijk leidend maakt over de klok, maar de kring, zingen en 
buitenspelen vormen vaste elementen.

Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 
nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 
situatie.
Praktijk
De sfeer op het KDV is open en ontspannen. Wanneer alle kinderen spelen oogt het wat hectisch, 
maar de kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin. Wanneer zij ondersteuning nodig hebben, 
weten zij de beroepskrachten te vinden, bijvoorbeeld voor het vastmaken van een kledingstuk. 
Gedurende de observaties zijn diverse emoties waargenomen. Kinderen voelen zich zichtbaar vrij 
de emoties te tonen, van verdriet tot woede, ontspanning en vrolijkheid.

Mogelijkheid informatieoverdracht 
Beroepskrachten nemen (desgewenst) actief informatie in ontvangst bij het brengen, en dragen 
actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen antwoord op hun vragen. Ouders worden 
zoveel mogelijk door een vaste beroepskracht/mentor aangesproken.
Praktijk
Er wordt op het KDV gewerkt met zgn. Keychildren. Dit is gelijk aan het mentorschap. 
Verschillende beroepskrachten hebben verschillende kinderen onder hun hoede bij wie zij als vast 
aanspreekpunt voor ouders fungeren, de jaarlijkse gesprekken met ouders voeren, de observaties 
in het welzijn voor kinderen vastleggen, etc. Tijdens de dagelijkse overdracht wordt de overdracht 
zoveel mogelijk door de mentor gevoerd, maar dit is geen vastgelegde regel. Het concept 
Keychildren is geïmplementeerd om vanuit een eenduidige communicatie contact te onderhouden 
met ouders en het welzijn van de kinderen te monitoren.

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens de observaties voldoende is voorzien in het 
waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch beleid.
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Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, mevrouw M. Bridge)
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte)
 Pedagogisch werkplan
 Notulen teamoverleg ('Meeting agenda for 2015 'januari 2015- huidig)
 Activiteiten map
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Personeel en groepen

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen 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 beoordeeld. De beoordeelde personen zijn in bezit van een geldige VOG.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
beroepskrachten beschikken over 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 jaar tot 
4 jaar, onder begeleiding van 2 of 3 beroepskrachten.

Op het KDV werken in totaal 5 vaste beroepskrachten en is 1 ten tijde van het onderzoek ook een 
stagiaire aanwezig.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. 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 3 
beroepskrachten.

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).

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, mevrouw M. Bridge)
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Arbeidscontracten
 Presentielijsten (juni 2015)
 Personeelsrooster (juni 2015)
 Notulen teamoverleg ('Meeting agenda for 2015 'januari 2015- huidig)
 Bewijzen diploma-omzetting in het geval van buitenlands diploma
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Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen 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

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie op. Vanaf 10 mei 2015 is de houder de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIV/G) aan het evalueren. De houder gebruikt hiervoor het 
voormalig sjabloon van Consument en Veiligheid en het Landelijk Centrum voor Hygiëne en 
Veiligheid (LCHV), dat is aangepast naar de wensen van het KDV.

Tijdens werkoverleg wordt de inhoud met elkaar besproken en geëvalueerd. Tijdens maandelijkse 
teamoverleg komt de veiligheid en gezondheid van de kinderen en de accommodatie aan bod.

In de groepsruimte zijn tijdens de inspectie geen onveilige of onhygiënische aspecten gezien. 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.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Meldcode kindermishandeling

De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik jegens 
een kind door een collega, een meldplicht naar de houder. Bij een redelijk vermoeden van geweld 
of seksueel misbruik door een werknemer jegens een kind is een houder verplicht om in overleg te 
treden met de vertrouwensinspecteur.

De vertrouwensinspecteur adviseert werkgevers, werknemers en ouders als zij aanwijzingen 
hebben dat een werkgever of werknemer in de kinderopvang seksueel of ander geweld tegen een 
kind gebruikt. De vertrouwensinspecteur adviseert de werkgever, werknemer of ouder wat zij 
kunnen doen.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of de meldcode kindermishandeling aanwezig is en of deze 
inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet. In een gesprek met de beroepskrachten is geïnformeerd 
naar de kennis inzake de meldcode en het te bewandelen traject in het geval van een vermoeden 
van kindermishandeling. Deze is voldoende.

Ter informatie 
De GGD Hollands Noorden geeft vanaf 1 januari 2015 vorm aan de Steunpunten Huiselijk Geweld 
(SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) in de regio Noord-Holland Noord. 
SHG en AMK heten vanaf 1 januari 2015 ‘Veilig Thuis’. In een brief, eind 2014, zijn alle betrokken 
organisaties, zoals kindercentra en peuterspeelzalen, daarover geïnformeerd.
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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.

Aanvullende informatie
In het licht van deze regeling is ervoor gekozen de term vierogenprincipe te gebruiken in plaats 
van vierogen- en -orenprincipe. Zoals gezegd betekent dit principe dat er bij dagopvang altijd een 
volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren. Dit betekent niet dat er continu iemand moet 
meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene 
meekijkt of meeluistert.
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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)

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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 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)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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)

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)

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 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)

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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

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 1 
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 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

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 1 
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 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan.
(art 1.51b lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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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)
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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

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 R.  Kuipers

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

Planning
Datum inspectie : 15-06-2015
Opstellen concept inspectierapport : 26-06-2015
Hoor en wederhoor
Zienswijze houder

: 10-07-2015
: 10-07-2015

Vaststelling inspectierapport : 20-07-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-07-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 20-07-2015

Openbaar maken inspectierapport : 21-07-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


