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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 2 mei 2018 is op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang een onderzoek na aanvraag
uitgevoerd. In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen zoals
genoemd in de wet- en regelgeving zal gaan voldoen. De praktijk is in dit onderzoek niet beoordeeld. 

Voorafgaand aan het bezoek op de locatie is de houder verzocht het beleid toe te sturen. Tijdens het
inspectiebezoek is gebleken dat nog niet werd voldaan aan de voorwaarden. Na het inspectiebezoek is de houder
in de gelegenheid gesteld om het hele beleid aan te passen en toe te sturen. De houder heeft in reactie hierop op
7, 22 en 30 mei 2018 documenten toegestuurd die in dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing
Organisatie 
Voorgeschiedenis 
Op 11 april 2018 is door Kinderopvang Appels en Peren B.V. een aanvraag tot exploitatie ingediend voor een
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Tot 1 februari 2018 werden het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang geëxploiteerd door de Commanditaire Vennootschap (CV) Appels en Peren. Op 1 februari
2018 is de vestiging overgedragen aan een andere exploitant (eenmanszaak). Hiervoor is geen aanvraag tot
overname gedaan bij de gemeente Amsterdam voor de overdracht van de exploitatiebeschikking. Op 23 maart
2018 heeft deze eenmanszaak de vestiging weer overgedragen aan een andere rechtspersoon, namelijk
Kinderopvang Appels en Peren B.V. Ook hiervoor is geen aanvraag tot exploitatie gedaan. Daarbij bleken zowel de
houder als de bestuurder niet in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). 

Op 9 april 2018 is een schriftelijk bevel afgegeven met als ingangsdatum 11 april 2018. Op 11 april 2018 is de
vestiging uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

Huidige situatie organisatie 
Kinderopvang Appels en Peren B.V. heeft als enige aandeelhouder en bestuurder de heer Younis. Mevrouw Hussein
heeft de volledige volmacht en is verantwoordelijk voor de dagelijkse en bestuurlijke leiding van de organisatie
(vanaf nu directrice genoemd). De directrice heeft in Irak een universitaire opleiding in de richting lichamelijke
opvoeding afgerond. Ook heeft zij een kindgerichte mbo-opleiding (niveau 3) afgerond. Er is een leidinggevende
aangesteld die de medewerkers aanstuurt en daarnaast administratieve taken verricht. De leidinggevende heeft
ook een kindgerichte mbo-opleiding (niveau 3) afgerond. De directrice en leidinggevende vervulden deze functies
al onder de vorige houder. Zij hebben beiden echter verder geen managementervaring. 

Ter ondersteuning van de directrice en leidinggevende zal een extern adviseur worden ingeschakeld. Onder de
vorige houder was al een extern adviseur betrokken, die sinds kort geen werkzaamheden meer verricht voor de
houder. Om die reden is een andere externe adviseur betrokken die werkzaamheden heeft verricht met
betrekking tot de aanvraag. Gedurende de onderzoeksperiode is een derde externe adviseur ingeschakeld. Met
deze externe adviseur is op 22 mei 2018 een contract getekend voor een jaar. De mate van begeleiding (zoals
het organiseren van workshops) is opgenomen in het contract. 

De directrice is aangesteld als klachtencoördinator. 

De houder is de eigenaar van het pand waar de kinderopvang wordt geboden. Er zijn contacten met een
'klusjesman' die op oproep beschikbaar is. Daarnaast is er buiten de opvangtijden een vrijwilliger die één keer per
week komt schoonmaken. De directrice verricht bovendien elke zaterdag zelf schoonmaakwerkzaamheden. 

Locatie 
Het kinderdagverblijf zal bestaan uit een baby- en een peutergroep. In de babygroep zullen maximaal negen
kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden opgevangen. In de peutergroep zullen maximaal veertien kinderen
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. 

Er zijn drie vaste beroepskrachten aangesteld voor het kinderdagverblijf, onder wie de directrice. Ten tijde van het
inspectiebezoek zijn er geen invalkrachten aangesteld. Gedurende de onderzoeksperiode is een invalkracht
aangenomen per 4 mei 2018. Deze invalkracht heeft een nulurencontract voor de duur van een jaar en kan
worden ingezet op het kinderdagverblijf of de bso. Er is al contact met een beroepskracht die per juni 2018 in
dienst zal komen van het kinderdagverblijf. Deze beroepskracht zal de directrice als beroepskracht van de
peutergroep vervangen, waardoor de directrice zelf ook indien nodig als beroepskracht kan invallen. De directrice
verklaart dat in geval van ziekte, vakantie of verlof onderling vervanging wordt geregeld. Wanneer dit niet mocht
lukken, zal de invalkracht worden ingezet of zal in nood contact op worden genomen met een uitzendbureau. De
directrice verklaart echter dat er geen contract is afgesloten met een uitzendbureau. 

De organisatiestructuur is kwetsbaar. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de directrice en leidinggevende
onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe en geldende wet- en regelgeving. De organisatie is beleidsmatig
zwak. De directrice en leidinggevende zijn welwillend, maar handelen ad hoc. Na opmerkingen vanuit de
toezichthouder wordt niet het hele beleid aangepast, maar enkel de voorbeelden die besproken zijn. Hierdoor
ontstaat er een onsamenhangend geheel. 
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Met hulp van de extern adviseur wordt tijdens het huidige inspectieonderzoek aan de kwaliteitseisen voldaan. Er
blijven echter wel zorgen bestaan over de organisatiestructuur. Met betrekking tot het opstellen van het beleid is
de houder afhankelijk van de extern adviseur. Ook blijft de inrichting en het aanbod van speelmateriaal om
aandacht vragen. 
Het is van belang dat de houder ook op lange termijn ervoor zal zorgen dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen
en op de hoogte blijft van veranderingen hierin. De overeenkomst die is aangegaan met de extern adviseur speelt
hierin een belangrijke rol.

Advies aan college van B&W
Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in de Wet
kinderopvang aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en
regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening toe te staan, en dit op te nemen in het Landelijk
Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Registratie
De opvang valt binnen de gestelde definitie. Er is sprake van kinderopvang in de zin van de wet.

Administratie
Kinderopvang zal geschieden op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Format plaatsingsovereenkomst, ontvangen op 29 mei 2018
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Pedagogisch klimaat

De directrice en leidinggevende hebben met hulp van een extern adviseur een pedagogisch beleidsplan opgesteld.
De directrice kan duidelijk haar visie vertellen en zij kent de inhoud van het pedagogisch beleid. Voorafgaand aan
het inspectiebezoek blijkt dat het pedagogisch beleidsplan nog niet aan alle voorwaarden voldoet. De houder is in
de gelegenheid gesteld dit aan te passen en heeft het aangepaste pedagogisch beleidsplan op 7 mei 2018
toegestuurd. Wederom blijkt dat het pedagogisch beleidsplan niet aan alle voorwaarden voldoet. De houder is
nogmaals in de gelegenheid gesteld het pedagogisch beleidsplan aan te passen en heeft hierbij de hulp
ingeschakeld van een andere extern adviseur. Op 22 mei 2018 heeft de toezichthouder het aangepaste
pedagogisch beleidsplan ontvangen. Op 30 mei 2018 zijn in dit laatste document nog een aantal kleine
aanpassingen gedaan. Deze laatste versie is meegenomen in het onderzoek.

Pedagogisch beleid
Voor het kinderdagverblijf is een pedagogisch beleid en werkplan opgesteld.

In het pedagogisch beleid en werkplan wordt een concrete beschrijving gegeven van de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang. Over het waarborgen van de emotionele
veiligheid wordt bijvoorbeeld geschreven dat beroepskrachten kinderen bij binnenkomst individueel begroeten,
emoties van kinderen benoemen en oogcontact maken met kinderen. Ook wordt gewerkt met vaste
beroepskrachten en een vast dagschema. Over het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
wordt onder andere geschreven dat beroepskrachten bij conflicten de kinderen dit eerst zelf laten oplossen en
indien nodig hulp bieden. Ook wordt geschreven dat baby's in elkaars nabijheid worden gebracht om het contact
tussen baby's te stimuleren. De persoonlijke competenties zijn onder andere onderverdeeld in motorische
competenties, cognitieve en taalontwikkeling en creativiteit en zelfvertrouwen. Zo wordt beschreven dat baby's
voor de motorische ontwikkeling wisselend op de buik en op de rug worden gelegd, dat met peuters verschillende
dingen geteld worden en dat met de kinderen getekend, geschilderd en gedanst wordt. Tot slot wordt over de
overdracht van normen en waarden onder andere geschreven dat kinderen geleerd wordt geen speelgoed af te
pakken en elkaar uit te laten praten. 

In het pedagogisch beleid en werkplan is een concrete beschrijving opgenomen van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of problemen worden gesignaleerd en hoe ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. Hierbij is ook ingegaan op de wijze waarop
kennis over de ontwikkeling van een kind met toestemming van de ouders 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. Ook is in het beleid opgenomen dat kinderen een mentor krijgen toegewezen en
dat ouders en kinderen hier tijdens het intakegesprek van op de hoogte worden gebracht. De mentor bespreekt
twee keer per jaar de ontwikkeling met de ouders.

In het beleid is een concrete beschrijving opgenomen van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw
van de stamgroepen. Ook wordt een concrete beschrijving gegeven van het beleid bij afname van extra dagen.
Daarnaast wordt beschreven op welke wijze kinderen kunnen wennen aan de nieuwe stamgroep waarin zij zullen
worden opgevangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen die nieuw zijn op het kinderdagverblijf
en kinderen die doorstromen van de baby- naar de peutergroep. Verder wordt beschreven op welke tijden wel en
niet kan worden afgeweken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio en is de aard en organisatie opgenomen van
activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepsruimte kunnen verlaten.

Tot slot is in het pedagogisch beleid en werkplan een concrete beschrijving opgenomen van de taken die stagiairs
(BOL of BBL) kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. De directrice en leidinggevende
verklaren dat in de beginfase nog geen stagiairs zullen worden ingezet.

De houder zal er redelijkerwijs voor zorgdragen dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch
beleidsplan. De directrice verklaart tijdens het inspectiebezoek dat nieuwe beroepskrachten voorafgaand aan hun
werkzaamheden het pedagogisch beleidsplan gelezen dienen te hebben. Tevens zullen zij eerst meelopen op de
groep. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een jaarplanning opgenomen waarin te zien is dat het
pedagogisch beleid regelmatig besproken zal worden tijdens vergaderingen. De extern adviseur zal de houder
begeleiden bij de implementatie van het pedagogisch beleid.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de directrice en leidinggevende
- Pedagogisch beleid en werkplan kinderopvang Appels en Peren, versie mei 2018, ontvangen op 22 en 30 mei
2018
- Beleid veiligheid en gezondheid kinderdagverblijf Appels en Peren, versie 1.1, ontvangen op 22 en 30 mei 2018
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Personeel en groepen

Voor het kinderdagverblijf zijn drie beroepskrachten aangesteld, waaronder de directrice. Er zullen in de beginfase
geen stagiairs worden ingezet. Ten tijde van het inspectiebezoek waren er geen invalkrachten aangesteld.
Gedurende de onderzoeksperiode is een invalkracht aangenomen per 4 mei 2018. Ook is er contact met een
beroepskracht die per juni 2018 in dienst zal komen. Deze beroepskracht zal de directrice als beroepskracht van
de peutergroep vervangen, waardoor de directrice zelf ook als beroepskracht kan invallen indien nodig.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Voorafgaand aan het inspectieonderzoek blijken de directrice en leidinggevende niet op de hoogte van het
Personenregister Kinderopvang (PRK) dat per 1 maart 2018 in werking is getreden. Tijdens het inspectiebezoek
verklaren zij dat de houder en de beroepskrachten inmiddels zijn ingeschreven in het PRK. Na raadplegen van het
PRK constateert de toezichthouder dat dit inderdaad het geval is. De invalkracht heeft op 4 mei 2018 een
verklaring omtrent het gedrag aangevraagd. Een bewijs hiervan is op 7 mei 2018 naar de toezichthouder
opgestuurd. De directrice verklaart dat tijdens opvanguren, naast de medewerker van de buitenschoolse opvang,
geen andere personen structureel aanwezig zijn. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het koppelen en
ontkoppelen van personen. Zij verklaart bij een positief besluit alle personen, voor wie dit noodzakelijk is, te
koppelen in het PRK.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die worden ingezet op het kinderdagverblijf beschikken over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Ook de beroepskracht van de bso, die als
invalkracht kan fungeren, en de invalkracht die binnen de onderzoekstermijn is aangenomen, beschikken over een
passende beroepskwalificatie. In de beginfase zullen geen stagiairs worden ingezet.

Aantal beroepskrachten
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn in de babygroep drie kinderen aangemeld en in de peutergroep negen
kinderen. In de babygroep zijn volgens de plaatsingslijst per dag maximaal twee kinderen geplaatst, in de
peutergroep per dag maximaal zeven kinderen. In het modelrooster is te zien dat op de babygroep één
beroepskracht zal worden ingezet. Op de peutergroep zullen op maandag en dinsdag twee beroepskrachten
worden ingezet en op woensdag en donderdag één beroepskracht. Op vrijdag worden de groepen
samengevoegd en zal in de ochtend één beroepskracht worden ingezet, terwijl een andere beroepskracht
kantoorwerkzaamheden verricht. In de middag is dit omgedraaid.
Zoals blijkt uit de plaatsingslijsten en het modelrooster, zullen er in de beginfase voldoende beroepskrachten
beschikbaar zijn voor het aantal kinderen dat zal worden opgevangen. In geval van ziekte, vakantie of verlof kan
een beroep worden gedaan op de invalkracht die is aangenomen. 

In het pedagogisch beleid en werkplan is de aard en organisatie opgenomen van activiteiten waarbij kinderen de
stamgroep kunnen verlaten. Dit kan bijvoorbeeld tijdens uitstapjes of wandelingen. Hierbij is beschreven dat te
allen tijde wordt voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio.

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De beroepskrachten werken van 7.30 tot 16.00 uur, van
8.00 tot 17.00 uur, van 9.00 tot 18.30 uur of van 9.30 tot 18.30 uur. Beroepskrachten pauzeren om de beurt
een half uur tussen 13.00 en 14.30 uur. Tijdens schoolvrije dagen van de buitenschoolse opvang pauzeren
beroepskrachten om de beurt een half uur van 12.30 tot 15.00 uur.

In het pedagogisch beleid en werkplan is opgenomen dat op maandag en dinsdag tussen 9.00 en 9.30, 13.00 en
14.30 en 16.00 en 17.00 uur kan worden afgeweken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. Op woensdag en
donderdag kan worden afgeweken tussen 13.00 en 14.00 uur en op vrijdag zal niet worden afgeweken. Op
schoolvrije dagen van de buitenschoolse opvang kan op alle dagen worden afgeweken van de vereiste
beroepskracht-kind-ratio tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 12.30 en 15.00 uur.

In het beleid is opgenomen dat wanneer wordt afgeweken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio, altijd
gezorgd wordt voor een tweede volwassene in het pand. Ook is er een achterwachtregeling opgesteld. De
achterwacht bestaat uit twee buurtbewoners en de eigenaar van een nabijgelegen winkel. Zij kunnen binnen 15
minuten op de locatie aanwezig zijn.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf zal bestaan uit een babygroep en een peutergroep. In de babygroep zullen maximaal negen
kinderen van 0 tot 2 jaar worden opgevangen. In de peutergroep maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar. 

In de ochtend zullen de kinderen tot 8.30 uur gezamenlijk worden opgevangen in de babygroep. In de middag
zal dit vanaf 17.00 uur het geval zijn. Op vrijdag worden de kinderen structureel gezamenlijk opgevangen in de
babygroep, omdat er dan minder kinderen geplaatst zijn. In het pedagogisch beleid en werkplan is beschreven dat
ouders hiervoor schriftelijk toestemming dienen te geven. Dit is ook het geval wanneer ouders een extra dag
willen afnemen, er geen plaats is in de eigen stamgroep en het kind in de tweede stamgroep zal worden
opgevangen. 
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Bij het intakegesprek wordt ouders verteld in welke stamgroep het kind wordt geplaatst en wie de
beroepskrachten zijn. Daarnaast zal het rooster in de gang hangen. In de groepsruimtes zal een overzicht hangen
waarop te zien is wie de mentor is van welk kind. De mentor zal onder andere de ontwikkeling van de
mentorkinderen observeren en oudergesprekken voeren. Op de babygroep is in eerste instantie één
beroepskracht werkzaam. Zij is het vaste gezicht voor de kinderen. Op de peutergroep worden maximaal twee
vaste beroepskrachten ingezet.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang zal door alle beroepskrachten Nederlands worden gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de directrice en leidinggevende
- Personenregister Kinderopvang (PRK), geraadpleegd op 4 en 17 mei 2018
- Bewijs aanvraag verklaring omtrent het gedrag, ontvangen op 7 mei 2018
- Afschriften beroepskwalificaties, reeds in het bezit van de GGD en ontvangen op 7 en 22 mei 2018
- Plan van aanpak na opening (inclusief inzet personeel), ontvangen op 22 en 30 mei 2018
- Pedagogisch beleid en werkplan kinderopvang Appels en Peren, versie mei 2018, ontvangen op 22 en 30 mei
2018
- Beleid veiligheid en gezondheid kinderdagverblijf Appels en Peren, versie 1.1, ontvangen op 22 mei 2018
- Format toestemmingsformulier opvang in een tweede stamgroep, ontvangen op 22 mei 2018
- Plaatsingslijsten baby- en peutergroep, ontvangen op 30 mei 2018
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Veiligheid en gezondheid

De directrice en leidinggevende hebben met hulp van een extern adviseur in april 2018 een risico-inventarisatie
veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid uitgevoerd. Op basis hiervan is een beleidsplan veiligheid en
gezondheid opgesteld. Voorafgaand aan het inspectiebezoek blijkt dat het beleidsplan veiligheid en gezondheid
nog niet aan alle voorwaarden voldoet. De houder is in de gelegenheid gesteld dit aan te passen en heeft het
aangepaste beleidsplan veiligheid en gezondheid op 7 mei 2018 toegestuurd. Wederom blijkt dat het beleidsplan
veiligheid en gezondheid niet aan alle voorwaarden voldoet. De houder is nogmaals in de gelegenheid gesteld het
veiligheids- en gezondheidsbeleid aan te passen en heeft hierbij hulp ingeschakeld van een andere extern adviseur.
Op 22 mei 2018 heeft de toezichthouder een aangepast veiligheids- en gezondheidsbeleid ontvangen. Op 30 mei
2018 zijn in dit laatste document nog een aantal kleine aanpassingen gedaan. Deze laatste versie is meegenomen
in het onderzoek.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Voor de locatie is een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Als basis hiervoor is een inventarisatielijst
veiligheid en een inventarisatielijst gezondheid en hygiëne ingevuld. Deze zijn als bijlage toegevoegd aan het
beleidsplan. De directrice en leidinggevende hebben dit beleid samen met de extern adviseur opgesteld. 

In het beleid veiligheid en gezondheid zijn de grootste veiligheids- en gezondheidsrisico's beschreven. Dit is
onderverdeeld in de algemene veiligheid van het pand, de leefruimte, de slaapruimte, de keuken, de
buitenspeelruimte en buiten de kinderopvang. Daarnaast zijn overige veiligheid- en gezondheid- en hygiënerisico's
opgenomen, zoals ongevallen en omgang met dieren. Ook is een hoofdstuk opgenomen over het risico op
grensoverschrijdend gedrag en de maatregelen die worden getroffen. In het beleid zijn verschillende maatregelen
opgenomen om de risico's te reduceren. Werkafspraken zijn verwerkt in het beleid. Het hitteprotocol is als bijlage
toegevoegd. 
In het beleid is opgenomen wat wordt verstaan onder kleine risico's en hoe kinderen wordt geleerd hiermee om te
gaan.
In de bijlage van het beleid veiligheid en gezondheid zijn onder andere formulieren opgenomen, zoals een
ongevallenregistratie en een verklaring veilig slapen.
 
Tevens zijn de achterwachtregeling en het vierogenprincipe beschreven. Het vierogenprincipe wordt onder andere
gewaarborgd doordat beroepskrachten regelmatig bij elkaar binnenlopen en door camera's die door het hele
kinderopvangcentrum zijn geplaatst. De beelden zijn te bekijken in de kantoorruimte en de directrice en
leidinggevende kunnen te allen tijde de beelden bekijken via een applicatie op hun telefoon. Opvallend is wel dat in
het beleid is opgenomen dat het kan voorkomen dat één beroepskracht samen met een kind een boodschap gaat
doen. Hierbij is beschreven dat de beroepskracht zich in dat geval alleen in openbare ruimtes bevindt en dat er
voldoende toezicht is van andere volwassenen. Deze volwassenen hebben echter geen taak in het signaleren van
grensoverschrijdend gedrag en het aanspreken van de beroepskracht. Dit is besproken met de extern adviseur. In
de aangepaste versie van het beleid is dit echter niet gewijzigd.

In het beleid is een schoonmaaklijst opgenomen. Hierin staat beschreven welke schoonmaakwerkzaamheden in
welke frequentie verricht dienen te worden. Er is een schoonmaakster aangesteld die buiten openingstijden zal
helpen schoonmaken. De directrice zal het kinderdagverblijf elke zaterdag schoonmaken.

Op het kinderdagverblijf wordt een warme maaltijd aangeboden. In het beleid zijn de werkafspraken hierover
opgenomen. Tijdens het inspectiebezoek verklaren de directrice en leidinggevende dat elke dag vers zal worden
gekookt en eten nooit bewaard zal worden of opnieuw opgewarmd. Tijdens het koken zal gebruikgemaakt
worden van een voedselthermometer.

In het beleid veiligheid en gezondheid is een beleidscyclus opgenomen. Zo staat beschreven dat beroepskrachten
betrokken worden bij het opstellen van het beleid, onder andere door individueel inventarisatielijsten in te vullen en
hier vervolgens met elkaar over te discussiëren. Implementatie van het beleid zal plaatsvinden met behulp van
een bijeenkomst en een werkvorm zoals een quiz. Beroepskrachten krijgen ieder een deel van het beleid
toegewezen om daarvan een werkinstructie te maken. In het beleid is een jaarplanning opgenomen waarin staat
aangegeven wanneer en hoe het beleid veiligheid en gezondheid zal worden besproken en geëvalueerd. Ook is in
het beleid beschreven dat er maandelijks een evaluatie plaatsvindt op basis van ongevallenregistraties en
registratie-gevaarlijke-situaties. 

Ouders worden door middel van informatiebrieven op de hoogte gesteld van het beleid veiligheid en gezondheid.
Via de nieuwsbrief zullen ouders op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in het beleid. In het
beleid is beschreven hoe stagiairs, vrijwilligers en nieuwe medewerkers op de hoogte worden gebracht van
het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook staat beschreven dat het beleid in te zien is op de locatie.

De directrice, leidinggevende en beroepskracht hebben allen in mei 2018 een training Eerste Hulp aan Baby’s &
Kinderen gevolgd bij Eerste Hulpgroep. Eerste Hulpgroep werkt samen met Het Oranje Kruis. Ten tijde van het
onderzoek is de training afgerond, maar zijn de certificaten nog niet uitgegeven.
Redelijkerwijs zal op het kindercentrum altijd minimaal één persoon aanwezig zijn die in het bezit is van een geldig
EHBO-certificaat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die is ondertekend door de
nieuwe houder. Hiervoor is gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie
Kinderopvang. De meldcode, inclusief handleiding en sociale kaart, zullen op de locatie aanwezig zijn. De directrice
is aangesteld als aandachtsfunctionaris kindermishandeling en heeft hiervoor een training gevolgd. De houder zal
de kennis en het gebruik van de meldcode bevorderen door deze twee keer per jaar te bespreken tijden een
vergadering, dit is opgenomen in de jaarplanning in het beleid veiligheid en gezondheid.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met de directrice en leidinggevende
- Telefoongesprek met de extern adviseur, d.d. 29 mei 2018
- Beleid veiligheid en gezondheid kinderdagverblijf Appels en Peren, versie 1.1, ontvangen op 22 en 30 mei 2018
- Bewijsstukken behalen EHBO-training, ontvangen op 22 mei 2018
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld inclusief handleiding en sociale kaart, ingezien op locatie en
ontvangen op 22 mei 2018
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Het kinderdagverblijf zal bestaan uit twee groepsruimtes en een aangrenzende buitenruimte die omheind is. De
buitenruimte is te bereiken via de groepsruimte van de peutergroep, of via de slaapkamer in de babygroep. Uit de
toegestuurde plattegrond blijkt dat de groepsruimte van de babygroep een oppervlakte heeft van 52,3 m². Dit is
voldoende voor de opvang van de gewenste negen kinderen. De groepsruimte van de peutergroep heeft een
oppervlakte van 59 m². Dit is voldoende voor de opvang van de gewenste veertien kinderen. 

Van de buitenruimte is geen plattegrond beschikbaar. Op basis van de plattegrond van de binnenruimte en
metingen van de toezichthouder blijkt dat de buitentruimte een oppervlakte heeft van circa 233,8 m². Dit is ruim
voldoende voor de opvang van in totaal 43 kinderen (inclusief de buitenschoolse opvang). 

Behalve de groepsruimte is er een brede gang, maar hier zal niet gespeeld worden door de kinderen. Aan de
peutergroep grenst een klein kantoor. Dit is afgeschermd door een hekje. Aan de babygroep grenst een
slaapkamer met daarin vier stapelledikanten en één losstaand ledikant. Dit is voldoende voor de opvang van
negen baby's. Ook aan de peutergroep grenst een slaapkamer waarin eveneens vier stapelledikanten staan.
Daarnaast zijn er drie stretchers aanwezig. De leidinggevende verklaart in een telefoongesprek dat de stretchers
niet gebruikt worden om op de slapen, maar bedoeld zijn om op te rusten. De stretchers kunnen in de
groepsruimte geplaatst worden en kinderen lezen hier bijvoorbeeld even een boekje. De directrice en
leidinggevende verklaren dat er voldoende slaapplek aanwezig is voor het aantal en de leeftijd van de peuters die
worden opgevangen. 

De babygroep is ingericht met een grondbox en een hoge box. Ook staat er een tafel met acht zitplaatsen. Indien
nodig kan gebruikgemaakt worden van twee losse kinderstoelen. In de wanden van de grondbox zijn verschillende
spellen, vormen en kleuren verwerkt. Verder is er divers los speelmateriaal aanwezig, zoals rammelaars, boekjes
en een loopauto. Ook staat er een keukentje in de groepsruimte.

De groepsruimte van de peutergroep is ingericht in hoeken. In het pedagogisch beleid en werkplan staat
beschreven dat op deze wijze gewerkt word aan begrenzing voor de kinderen en dat dit leidt tot rust en
geborgenheid. Het is echter opvallend dat de hoeken allemaal geplaatst zijn langs de randen van de groepsruimte.
Hierdoor is er in het midden van de groepsruimte veel vrije ruimte. Dit kan er juist toe leiden dat minder in de
hoeken wordt gespeeld, maar dat er vooral sprake is van druk spel in het midden van de groepsruimte. Het is
belangrijk dat de inrichting van de groepsruimte aansluit op de werkwijze zoals beschreven in het pedagogisch
beleid en werkplan.

Het aanbod van speelmateriaal is minimaal. Er is los speelmateriaal aanwezig zoals boeken, puzzels en
verkleedkleren. In de groepsruimte liggen echter maar een paar puzzels. De directrice verklaart dat er veel meer
puzzels zijn, maar dat de kinderen deze door elkaar op de grond gooien. Daarom is besloten om minder puzzels
aan te bieden en dit steeds verder uit te breiden, waarbij de kinderen geleerd wordt de puzzels niet door elkaar te
gooien. 

De buitenruimte bestaat uit een babygedeelte en een peutergedeelte; afgescheiden door een hek. In het
peutergedeelte staat een glijbaan en een zandbak. In het babygedeelte staat een houten speelhuisje. Er is
voldoende los speelmateriaal aanwezig voor de kinderen, zoals stepjes en emmers en schepjes voor in de
zandbak. Voor de baby’s is er een bak aanwezig met speelgoed dat voor buiten spelen bedoeld is. Dit speelgoed
wordt wekelijks schoongemaakt.

Tijdens het inspectiebezoek verklaren de directrice en leidinggevende dat de binnenruimte binnenkort voorzien zal
worden van een laminaatvloer en dat in de buitenruimte kunstgras zal worden geplaatst en het zand van de
zandbak zal worden vervangen. Op 7 mei 2018 heeft de directrice een document opgestuurd met daarin
opgenomen welke andere acties na opening ondernomen zullen worden met betrekking tot de inrichting van de
binnen- en buitenruimte. Zo zal er nieuw speelmateriaal en creatief materiaal worden aangeschaft en zal de
buitenruimte worden opgeknapt en een speeltoestel worden geplaatst.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de directrice en leidinggevende
- Telefoongesprek leidinggevende, d.d. 2 mei 2018
- Plattegrond, d.d. 12 april 2013, ontvangen bij aanvraag
- Omgevingsvergunning, d.d. 22 juli 2013, reeds in het bezit van de GGD
- Pedagogisch beleid en werkplan kinderopvang Appels en Peren, versie mei 2018 v2, ontvangen op 22 mei 2018
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Ouderrecht

Informatie
De houder zal de ouders informeren door middel van een intakegesprek, maandelijkse nieuwsbrieven en de
website (www.kdvappelsenperen.nl). De directrice en leidinggevende verklaren de tijden waarop kan worden
afgeweken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio in de nieuwsbrief op te nemen.
In het pedagogisch beleid en werkplan is informatie opgenomen over de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen.

Klachten en geschillen
De houder heeft een klachtenregeling opgesteld voor de afhandeling van klachten. Een samenvatting van deze
klachtenregeling is opgenomen in het pedagogisch beleid en werkplan en zal op de website van de organisatie
geplaatst worden.
De klachtenregeling voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.
               
Kinderopvang Appels en Peren is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende
geschillencommissie.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met de directrice en leidinggevende
- Pedagogisch beleid en werkplan kinderopvang Appels en Peren, versie mei 2018 v2, ontvangen op 22 mei 2018
- Website kinderopvang, www.kdvappelsenperen.nl, geraadpleegd op 29 mei 2018
- Website www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 29 mei 2018

Kinderopvang Appels en Peren - Onderzoek na aanvraag 02-05-2018 12/18



Inspectie-items

Registratie, wijzigingen en administratie
 

 

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

Registratie

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek, heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt
dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.

Administratie

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een kindercentrum en
de ouder.
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,
tot personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder van het
kindercentrum; 
- 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.

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.
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.
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.
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.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
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.
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.
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.
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.
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.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
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b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens
opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een
kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren
werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die
worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf
hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het
kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven
in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij
inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk register
kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu worden
gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het personenregister
kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.

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 (cao sociaal werk) worden aangemerkt als
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan
per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte
van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per
dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van
de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier
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Veiligheid en gezondheid
 

 

vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
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.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een
streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen
in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum
vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het personeel met
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. 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; 
c. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en
vaardigheden van personeel vereisen; 
d. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk
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Accommodatie
 

Ouderrecht
 

 

karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
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 advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) 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 advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

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.
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.
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.
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal aanwezige
kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

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.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.
De houder informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de
beroepskracht-kindratio.

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.
De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin 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 bij de houder, 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.
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.
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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang Appels en Peren
KvK-vestigingsnummer : 000026874008
Website : http://www.kdvappelsenperen.nl
Aantal kindplaatsen : 23
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang Appels en Peren B.V.
Adres houder : Kattenburgerkruisstraat 5
Postcde en plaats : 1018 JR  Amsterdam
KvK-nummer : 71236678
Website :

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. I.E. Dammers, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 02-05-2018
Opstellen concept inspectierapport : 30-05-2018
Zienswijze houder : 31-05-2018
Vaststellen inspectierapport : 31-05-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 31-05-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-05-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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