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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 onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 
De Rijksoverheid stelt kwaliteitseisen voor kinderopvang, onder andere op het gebied van 
registratie, wijzigingen, administratie, het pedagogisch beleid en verantwoorde dagopvang, inzet 
van voldoende gekwalificeerd personeel, stabiliteit van de opvang van kinderen, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht. Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) 
éénmaal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een toezichthouder van de 
GGD. 
  
Als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) zijn met ingang van 1 
januari 2018 bepaalde kwaliteitseisen voor kinderopvang gewijzigd. Met deze wijzigingen beoogt 
de Rijksoverheid heldere doelen en concrete eisen te stellen aan de kinderopvang.  
Hierdoor verandert ook de werkwijze van de toezichthouder. De Wet IKK en dit nieuwe toezicht 
hebben als doel transparantie en maatwerk. Het gesprek tussen de toezichthouder en houder over 
de kwaliteit van de opvang staat hierin centraal. 
  
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. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
Peuteropvang Nieveltweg Castricum is gevestigd in het gebouw van Vrijeschool Castricum en 
onderdeel van Kinderopvang de Wonderberk B.V. De organisatie heeft nog twee andere locaties in 
Haarlem: één locatie waar zowel kinderdagopvang, halve dagopvang en buitenschoolse opvang in 
gehuisvest is en één locatie voor alleen buitenschoolse opvang. Bij peuteropvang 
Nieveltweg worden kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud opgevangen.  
De kinderen kunnen tussen 8.00 en 8.45 uur gebracht worden en worden om 12.45 uur weer 
opgehaald. Op dit moment is de peutergroep op dinsdag, donderdag en vrijdag geopend.  
De houder is medio 2018 voornemens ook op de maandag met een groep van start te gaan. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het eerste onderzoek voor registratie van juli 2017, bleek dat het opknappen van 
de binnenruimte en de verbouwing van de buitenruimte nog geheel moest plaatsvinden.  
Daardoor kon de toezichthouder onvoldoende beeld krijgen om een positief advies te geven voor 
opvang op deze locatie per 4 september 2017.  
Met de houder werd afgesproken om nogmaals de locatie te beoordelen nadat de uitvoering van de 
werkzaamheden in een vergevorderd stadium zou zijn. Dit tweede inspectieonderzoek vond 
in augustus 2017 plaats. Waarna de toezichthouder op basis van de verkregen informatie 
concludeerde de verwachting te hebben dat sprake zou zijn van verantwoorde kinderopvang.  
Het advies was dan ook om akkoord te gaan met opvang op deze locatie per september 2018. 
  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 15 februari 2018. De 
toezichthouder heeft gesprekken gevoerd met de beroepskracht, en er hebben observaties 
plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten 
ingezien. De bevindingen zijn met de beroepskracht en locatieverantwoordelijke 
manager besproken. 
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Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarden is na overleg en overreding binnen domein Ouderrecht voldaan. 
  
Zie het betreffende domein voor een toelichting. 

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

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de houder om wijzigingen aan het college bekend 
te maken voor de daartoe aangewezen gegevens. Ook dient de houder een schriftelijke 
overeenkomst te hebben met de ouder van het kind die gebruik maakt van kinderopvang. 
Daarnaast dient de houder tijdig gegevens aan te leveren aan de toezichthouder. 
  
Wijzigingen 
 
De houder heeft ervoor gezorgd dat wijzigingen via een wijzigingsverzoek bij de gemeente zijn 
meegedeeld. 
 
Administratie 
 
Er is een steekproef genomen uit overeenkomsten van kinderen die tijdens het inspectiebezoek 
aanwezig waren. Uit de steekproef is gebleken dat de kinderopvang geschiedt op basis van een 
schriftelijke overeenkomst tussen de houder van de buitenschoolse opvang en de ouder. 
De administratie van de buitenschoolse opvang is zodanig ingericht dat de toezichthouder op 
verzoek tijdig de benodigde gegevens met betrekking tot naleving van de Wet kinderopvang heeft 
ontvangen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende administratie is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager) 
 Interview (beroepskracht) 
 LRKP 
 Steekproef overeenkomsten 
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Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan, de relatie van het beleidsplan met de praktijk en het 
voeren van verantwoorde dagopvang. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op de inhoud. Onderzocht is of in 
het pedagogisch beleidsplan onder andere een concrete beschrijving wordt gegeven hoe de 
beroepskrachten de pedagogisch basisdoelen in de praktijk waarborgen.  
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 
pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van de organisatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een algemeen antroposofisch pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft zij 
voor elke opvangvorm een locatiespecifiek antroposofisch pedagogisch werkplan opgesteld. Hierin 
staat de vertaalslag van de overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang. 
De beleidsplannen voor deze locatie beschrijven onder andere de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang; de wijze waarop de mentor de verkregen 
informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt. 
  
De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 
worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van teamoverleggen en 
feedback van de manager kinderopvang. 
De houder draagt hiermee zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleid door de 
beroepskrachten. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende het pedagogisch beleidsplan is voldaan. 
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
De houder draagt zorg voor verantwoorde opvang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 
waarin kinderen zich bevinden en zorgt dat: 
 op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen; 

 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; 

 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; 

 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. Aan de hand van indicatoren uit 
dit veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren 
uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 

 Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 
‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 
2014) gebruikt. 
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Dit doet de houder door de basisdoelen concreet te benoemen en uitleg te geven wat de werkwijze 
van de beroepskrachten hierbij is. De beroepskrachten kunnen aan de hand van deze omschrijving 
hun werkwijze bepalen. De werkwijze van de beroepskrachten wordt vervolgens geëvalueerd met 
de manager. 
  
Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 
‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’  
(december 2014) gebruikt. 
Aan de hand van indicatoren uit dit veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische 
praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  
Indicator: 
Uitleg en instructie  
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
  
Praktijkvoorbeeld: 
Een kind is pas begonnen op de peuteropvang en kent de groepsregels nog niet. Dit blijkt uit het 
gedrag van het kind. De beroepskracht legt geduldig diverse keren uit welke regels er zijn 
afgesproken met de peuters, met de bedoeling het kind met extra hulp te laten wennen. 
  
Indicator: 
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. 
  
Praktijkvoorbeeld: 
Tijdens de inspectie is zichtbaar dat de kinderen het dagritme kennen. Ze vertellen zelf aan de 
beroepskracht wat de volgende activiteit wordt. 
De beroepskracht leest bij binnenkomst van de toezichthouder, met alle kinderen aan de hoge 
tafel, een boekje voor. Na het voorleesmoment is het tijd voor de toiletronde. Omdat de 
beroepskracht alleen op de groep staat, legt zij uit dat alle kinderen mee naar het toilet gaan in 
een denkbeeldige trein. 
Na het plassen gaan ze opruimen, en geeft de beroepskracht gericht opdrachten aan de kinderen. 
Daarna komt Kristoffel (de themapop) aan tafel en wordt de ochtend doorgenomen.  
Ook een kind dat ziek is wordt benoemd. Daarna zingen ze gezamenlijk Kristoffel naar Sterrenland. 
Vervolgens krijgen de kinderen biologische sappen en benoemt de beroepskracht de door de 
kinderen zelf geknede broodjes. ''Ruiken jullie het al?'' ''De broodjes zitten in de oven,'' zegt de 
beroepskracht.  Aan het einde van de ochtend, vragen de kinderen om hun broodjes en mogen de 
broodjes mogen mee naar huis. 
  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 
in het bieden van verantwoorde dagopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (praktijk, binnen en buiten) 
 Website (www.wonderberk.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie februari 2018) 
 Pedagogisch werkplan (17 oktober 2017) 
 Notulen teamoverleg (9 januari en 7 maart 2018) 



 

8 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 15-02-2018 

Nieveltweg Castricum te Castricum 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen de Wet Kinderopvang 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, de opleidingseisen en 
eisen aan de inzet van leerlingen, het aantal beroepskrachten (de beroepskracht-kindratio) en de 
stabiliteit van de opvang voor kinderen gekeken. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang 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 VOG’s voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken zoals opgenomen in de 
collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kinderopvang aangemerkt als passende   
beroepskwalificatie. 
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste 
jaarlijkse inspectiebezoek in dienst is getreden en de invalkrachten werkzaam op de groep. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende opleidingseisen is voldaan 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster.  
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 
de stamgroep is conform de voorwaarden. 
  
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 
  
 6 kinderen onder begeleiding van 1 beroepskracht. 
De beroepskracht heeft aangegeven dat een extra volwassene aanwezig is in het kindercentrum, 
wanneer slechts één beroepskracht is ingezet. De beroepskracht wordt dan ondersteund door een 
collega van de inpandige basisschool. 
  
Indien slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum kan, in geval van een 
calamiteit, binnen 15 minuten een achterwacht opgeroepen worden.  
De beroepskracht kan benoemen wie deze persoon is en waar het telefoonnummer te vinden is. 
  
Tijdens een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan, wordt bij het verlaten van 
de stamgroep niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende aantal beroepskrachten is voldaan. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Peuteropvang Nieveltweg Castricum biedt opvang aan maximaal 16 kinderen van 2.5 tot 4 jaar in 1 
stamgroep. 
  
De houder heeft de ouders via het rooster op de locatie, geïnformeerd over welke beroepskracht op 
welke dag werkzaam is. 
  
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Ouders zijn hierover geïnformeerd. In de groepsruimte 
hangt tevens een lijst met hierop de namen van de kinderen en hun mentor. 
De mentor is aanspreekpunt voor het kind en de ouders en bespreekt, indien wenselijk, periodiek 
de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders. De kinderen worden jaarlijks met 
behulp van antroposofische observatieformulieren getoetst. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende stabiliteit van de opvang voor kinderen is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (praktijk, binnen en buiten) 
 Diploma beroepskracht 
 Website (www.wonderberk.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskracht, manager) 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Notulen teamoverleg (9 januari en 7 maart 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet kinderopvang 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 de houder beschikt over een veiligheids- en gezondheidsbeleid 
dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. Tevens dient dit beleid te beschrijven hoe wordt omgegaan met (het voorkomen 
van) grensoverschrijdend gedrag. 
Tijdens de inspectie is beoordeeld hoe het beleid tot stand is gekomen; of het adequaat is (wat zijn 
de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor kinderen); of de beroepskrachten betrokken 
worden bij het beleid en handelen naar dit beleid en wat de houder doet om risico’s te beheersen 
(hoe leert de houder kinderen om te gaan met risico’s). 
  
Tevens is beoordeeld of de houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot 
kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bevordert. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft het locatie specifieke beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid onder 
meer vastgelegd in de volgende documenten: het Beleidsplan veiligheid en gezondheid en een plan 
van aanpak veiligheid en gezondheid, dit ter vervanging van de oude bolletjeslijst. 
  
Deze documenten zijn voor beroepskrachten inzichtelijk gemaakt via op de locatie aanwezige 
documenten. 
  
De houder zorgt ervoor, samen met de beroepskrachten, dat beleidsvoering een continu proces is 
van vormgeven, implementeren, evalueren en actualiseren. Zij doet dit door het houden van  
2 maandelijkse teamvergaderingen, waarbij borging en evaluatie op de agenda staat, zo blijkt na 
beoordeling van verslagen. 
  
De houder heeft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen op welke wijze kinderen 
wordt geleerd om met beperkte risico's betreffende veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend 
gedrag om te gaan. Hierover is onder andere het volgende beschreven: '' Om gezondheidsrisico's 
te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom goede afspraken met 
kinderen noodzakelijk. 
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risico-inventarisatie 
in bijlage [X]. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. 
Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of 
in periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn''. 
  
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. 
  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een concrete beschrijving opgenomen op welke wijze de 
achterwacht is geregeld wanneer slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum. 
  
Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat er tijdens de opvang altijd een 
volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende veiligheid- en gezondheidsbeleid is voldaan. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe 
met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode bevat ten 
minste de volgende elementen: 
 een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 

inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing 
over het al dan niet doen van een melding; 

 indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen; 

 specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. In de Wet kinderopvang is de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid als deskundige.  
Medewerkers in de kinderopvang 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. Indien kindermishandeling in de thuissituatie wordt vermoed door 
medewerkers dient het stappenplan van de meldcode gevolgd te worden.  
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werkzaam bij het kindercentrum op de hoogte zijn 
van deze handelswijze. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (praktijk, binnen en buiten) 
 Protocol (Vermissing, voeding , voedselhygiëne,  foto en videopname) 
 Protocol vierogenprincipe 
 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid (versie 6 februari 2018) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (versie 6 februari 2018) 
 Actieplan veiligheid (versie 2018) 
 Actieplan gezondheid (versie 2018) 
 Ongevallenregistratie 
 Meldcode kindermishandeling (Versie juli 2013) 
 Notulen teamoverleg (9 januari en 7 maart 2018) 
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Accommodatie 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimte is van belang 
om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 
voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten,  
in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Peuteropvang Nieveltweg Castricum heeft de beschikking over een groepsruimte die wordt gedeeld 
met de buitenschoolse opvang van dezelfde houder. 
  
  
 De groepsruimte heeft een oppervlakte van 63.7 m². Dit is voldoende voor het maximaal 

aantal van 16 op te vangen kinderen. 
 De binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het 

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De peuteropvang beschikt over voldoende 
natuurlijk spel- en speelmateriaal, zoals onder andere, een poppenhoek, leeshoek, houten 
speelgoed en een keukentje. 

  
De locatie heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte van in totaal 210 m².  
Dit is voldoende voor het maximale aantal op te vangen kinderen. 
  
De buitenruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende eisen aan ruimtes is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (praktijk, binnen en buiten) 
 Plattegrond (inspectierapport 2017) 



 

13 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 15-02-2018 

Nieveltweg Castricum te Castricum 

 

Ouderrecht 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende 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. 
  
Bij een kindercentrum met minder dan 50 geplaatste kinderen kan de houder op een alternatieve 
wijze ouders betrekken voor het adviesrecht. 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 over het te voeren beleid door 
middel van: 
  
 de website; 
 persoonlijk contact; 
 ouderavonden; 
 de dagelijkse overdracht; 
 nieuwsbrieven. 
  
Het laatste inspectierapport is op de website van de houder geplaatst. De houder heeft de 
mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen onder de aandacht gebracht 
van ouders, namelijk via de website. Echter na beoordeling van de website door de toezichthouder 
blijkt dat zowel de laatste inspectierapporten als de klachtenprocedure niet makkelijk vindbaar is 
op de site. Middels overleg en overreding wordt met de houder de afspraak gemaakt dit aan te 
passen, wat direct is opgepakt. De inspectierapporten en klachtenprocedure zijn nu goed zichtbaar 
op de website, waarmee alsnog aan de gestelde eis wordt voldaan. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende informatie is na overleg en overreding voldaan. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

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

 
Oudercommissie 
 
In dit kindercentrum, waar 50 of minder kinderen worden opgevangen, is (nog) geen 
oudercommissie (OC) ingesteld. De houder heeft zich wel aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een OC in te stellen door een oproep op website en door posters op de gang van de peuteropvang. 
Ondanks het ontbreken van de verplichting tot het instellen van een OC heeft de houder één ouder 
bereid gevonden, zitting te nemen in de samengestelde OC van alle locaties van de houder. 
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De houder dient bij afwezigheid van een OC ouders op een andere wijze bij de organisatie te 
betrekken, over minimaal de volgende onderwerpen: 
  
 het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
 voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
 het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
 openingstijden; 
 de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
 wijziging van de prijs van kinderopvang. 
  
  
De houder heeft dit georganiseerd door middel van de verzending per brief aan alle ouders van de 
peuteropvang, waarin ze worden uitgenodigd om advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit dat de organisatie treft zoals beschreven in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang, 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende oudercommissie is voldaan. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
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 ervan plaatsvindt.  
De houder brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van ouders, onder 
andere via de website. 
  
De houder is tevens aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie, namelijk de Geschillencommissie Kinderopvang, voor een externe afhandeling 
van klachten. 
  
Ouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket 
Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang.  
Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een 
onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de 
ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
  
De houder heeft er zorg voor gedragen dat, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat in 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, vóór 1 juni van het volgende kalenderjaar 
een jaarverslag klachten aan de toezichthouder wordt verzonden.  
De houder heeft ervoor zorg gedragen dat het jaarverslag klachten op een passende wijze onder 
de aandacht is gebracht bij ouders. 
  
Tijdens de inspectie blijkt na beoordeling van de klachtenprocedure dat de houder conform 
de voorwaarde niet vermeld dat de ouder ook direct een klacht kan indienen bij de 
Geschillencommissie als hij er met de kinderopvangorganisatie niet uitkomt.  
Middels overleg en overreding past de houder deze verplichting aan waarmee alsnog aan de 
gestelde eis wordt voldaan. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende klachten en geschillen is na overleg en 
overreding voldaan. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze 
klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)  
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (manager) 
 Website (www.wonderberk.nl) 
 Nieuwsbrieven 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 en 7 lid 2 Besluit landelijk register kinderopvang en register 

buitenlandse kinderopvangvang) 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten; vermeldende in ieder 
geval naam, geboortedatum, en de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum 
werkzame personen; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de Wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1a, 2 en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang art; art 3 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 

De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, leidt dit niet 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 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder 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 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 heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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 3b 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 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 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het 
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMHK of een deskundige op het gebied van 
letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het AMHK; 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

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

De houder 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) 

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 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

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) 

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 afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
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 Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 



 

23 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 15-02-2018 

Nieveltweg Castricum te Castricum 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Nieveltweg Castricum 
Website : http://www.wonderberk.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000037257221 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang de Wonderberk B.V. 
Adres houder : Rijksstraatweg 26 
Postcode en plaats : 2022 DA Haarlem 
KvK nummer : 54098084 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 : Castricum 
Adres : Postbus 1301 
Postcode en plaats : 1900 BH CASTRICUM 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: 22-03-2018 
: 05-04-2018 

Zienswijze houder : 05-04-2018 
Vaststelling inspectierapport : 05-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-04-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

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