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

Beschouwing
Algemeen
Kinderopvang De Hummeltjeshoeve is een kleinschalige kinderopvangorganisatie waarbij opvang
geboden wordt aan kinderen van 6 weken tot 13 jaar in de gemeente Zederik en Lingewaal.
Kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve bevindt zich op de bovenverdieping van zorgcentrum 'Open
Vensters' in Ameide .
Er zijn twee stamgroepen; bij de Rupsjes worden maximaal 10 kinderen van 0 tot 3 jaar oud
opgevangen en bij de Vlinders is plaats voor maximaal 16 kinderen van 1,5 tot 4 jaar oud.
Er is nauw contact met het zorgcentrum. Wekelijks zijn er ontmoetingen tussen de bewoners van
zorgcentrum 'Open Vensters' en de kinderen van De Hummeltjeshoeve.
Inspectiegeschiedenis
Op 15 juli 2014 vond een jaarlijks onderzoek plaats waarbij de kernzaken uit de Wko werden
beoordeeld. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd.
Op 17 november 2014 werd er een incidenteel onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of het
aantal kindplaatsen op De Hummeltjeshoeve kon worden uitgebreid van 16 naar 26 kindplaatsen.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal kindplaatsen kan worden uitgebreid.
Op 19 januari 2015 vond een jaarlijks onderzoek plaats. Naast de kernzaken uit de Wko werden
ook de risico-inventarisatie en de accommodatie beoordeeld. Aan alle beoordeelde voorwaarden
werd voldaan.
Op 25 februari 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. De kernzaken uit de Wko
werden beoordeeld. Er werd aan deze voorwaarden voldaan.
Huidige inspectie
Het jaarlijkse inspectiebezoek is uitgevoerd in januari 2017. Alle voorwaarden uit de Wko zijn
beoordeeld. Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen waarop het kindercentrum
getoetst is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst.
Bij het beoordelen van het vierogenprincipe blijkt dat er tussen 7:00 en 7:30 een beroepskracht
alleen kan staan op de locatie. Er is cameratoezicht in de groepsruimtes, echter niet de gehele
groepsruimte kan worden gezien en ook in de slaapkamer hangt geen camera. Ouders moeten
aanbellen en kunnen zodoende niet worden ingezet voor het vierogenprincipe.
De toezichthouder heeft dit besproken met de locatiemanager en heeft de locatiemanager in de
gelegenheid gesteld om ook voor dit moment op de dag maatregelen te treffen waardoor de
aanwezige beroepskracht bij haar werkzaamheden met de kinderen gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene. Het vierogenprincipe is aangevuld met de volgende maatregel:
tussen 7:00 en 7:30 kan de locatiemanager of de houder onverwacht binnenkomen.
Bevindingen
Er wordt voldaan aan de beoordeelde voorwaarden.

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

Pedagogisch beleid
De Hummeltjeshoeve heeft organisatiebreed een pedagogisch beleidsplan vastgesteld waarin de
visie op de omgang met kinderen is vastgelegd. De visie op de omgang met kinderen wordt als
volgt beschreven:
"Ieder kind heeft behoefte aan een liefdevolle en veilige omgeving. Ieder kind is leergierig,
competent en sociaal. Alles en iedereen wat leeft verdient respect en bewondering en waardering."
De pedagogische visie van de Hummeltjeshoeve is in belangrijke mate gebaseerd op en
geïnspireerd door de ontwikkelingstheorie van Marianne Riksen-Walraven en de opvoedingstheorie
Emmi Pikler. De wijze waarop met de kinderen wordt omgaan, is gebaseerd op de principes van
Thomas Gordon.
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn concreet en observeerbaar opgenomen in het
beleidsplan. Deze competenties zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren
van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van normen en waarden tijdens de
opvang.
Aanvullend op het centrale pedagogisch beleidsplan is voor de locatie een pedagogisch
werkplan opgesteld waarin locatie specifieke zaken zijn benoemd, zoals de beroepskracht-kindratio, het wennen en de groepssamenstelling.
Ook wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke activiteiten met de
bewoners van het verzorgingstehuis waarin De Hummeltjeshoeve is gevestigd.
Tezamen voldoen deze documenten aan de gestelde kwaliteitseisen.

Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
Uit gesprek en observatie blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid van kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve. Een beroepskracht vertelt over de belangrijkste
punten uit het beleid:
- Er wordt aan kinderen een veilige en vertrouwde omgeving geboden;
- Kinderen gaan veel naar buiten;
- Goede communicatie met ouders.
De houder waarborgt de uitvoering van het pedagogisch beleid door structureel werkoverleg te
houden met de beroepskrachten.
Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de
observatie op de groepen. Ook is er gesproken met de beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wko
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen: namelijk emotionele veiligheid,
persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. Ter
illustratie van de bevindingen worden deze competenties hieronder toegelicht met een voorbeeld.
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Emotionele veiligheid
De sfeer op de groepen is prettig, er staat rustige muziek op. De kinderen tonen in hun gedrag dat
ze zich op hun gemak voelen; de peuters zijn ontspannen bezig met hun spel en de baby's spelen
ontspannen in de grondbox of op de grond. De baby's zijn hoorbaar en zichtbaar ‘bezig’: ze maken
geluidjes en onderzoeken speelgoed en de omgeving.
De beroepskrachten spreken op lieve toon en benaderen de kinderen op een positieve manier. Zij
laten merken dat zij de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze lachen met de kinderen en geven
complimentjes: "Oh, wat is die mooi geworden!". Kinderen die uit bed komen worden enthousiast
begroet door de beroepskrachten in de groepsruimte.
Er wordt geregeld aandacht besteed aan de baby's; beroepskrachten zitten bij de baby's op de
grond, nemen hen op schoot of kletsen op afstand met hen. Zij reageren op geluidjes die baby's
maken.
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met de kinderen, zoals
een aai over een handje of wang. Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen
om c.q. horen bij lichamelijk contact, zoals een kind op schoot nemen of optillen als het verdrietig
is. Een kind is voor het eerst een hele dag op het kinderdagverblijf en is verdrietig. Een
beroepskracht tilt hem op, zoekt samen met hem zijn kroel en neemt hem op schoot. Ze geeft hem
een kus op zijn hoofd en kroelt met hem.
Op de babygroep krijgt een baby de fles. De beroepskracht praat ondertussen op lieve toon tegen
het kindje en wrijft over zijn buik.
Een beroepskracht zit naast een kindje en kietelt het eventjes.
De beroepskrachten passen hun lichaamshouding aan, een beroepskracht zit bij een spelende baby
op de grond en de beroepskrachten zitten op hun hurken als zij met een kind praten. Zij praten
met taal die past bij de leeftijdsgroep.
Persoonlijke competenties
Het programma is afwisselend en bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De
aangeboden activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren de diverse ontwikkelingsgebieden.
De oudste kinderen spelen buiten met een beroepskracht. Met de jongere kinderen wordt binnen
een activiteit gedaan. Een beroepskracht gaat met de kinderen kleuren. Zij vraagt wie er mee wil
doen. Als alle kinderen zitten laat zij de kleurplaten zien waar Puk en de kleding van Puk op staan.
Ze benoemt samen met de kinderen de kledingstukken. De beroepskracht laat één van de kinderen
Puk zoeken in de groepsruimte, zodat ze goed kunnen zien hoe Puk er uit ziet. Ze vraagt wat voor
kleur Puk is en wat hij op zijn hoofd heeft.
De kinderen gaan Puk en de kleding van Puk inkleuren. Tegen een wat ouder kind zegt de
beroepskracht dat zij straks mag lijmen, omdat dat leuker is voor haar. Zij houdt rekening met het
ontwikkelingsniveau van individuele kinderen bij het aanbieden van een activiteit.
Er wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Als de kinderen klaar zijn met kleuren gaan zij
aan tafel spelen met diertjes en puzzels. Een beroepskracht zit bij de kinderen. Er worden dieren
en geluiden benoemd. Een andere beroepskracht komt ook aan tafel zitten. Zij heeft het
verdrietige kind op schoot en leest hem een boekje voor.
Er worden veel gesprekjes gevoerd door de beroepskrachten en kinderen. Ook tegen de jongere
kinderen wordt veel gepraat. De beroepskrachten reageren op geluidjes die de baby's maken.
Op de babygroep speelt een beroepskracht met de kinderen op de grond. Zij geeft
muziekinstrumentjes aan de kinderen en zingt met hen. Een kindje doet mee met de bewegingen
die bij een liedje horen.
Twee baby's liggen in de grondbox. Een beroepskracht neemt nog een kindje mee en gaat bij hen
in de grondbox zitten. Zij speelt samen met de kinderen met een bal.
Er is veel aandacht voor alle kinderen. Een beroepskracht zit in de stoel naast de grondbox. Zij
geeft een fles aan een baby. Ondertussen kijkt en praat ze regelmatig met de kinderen die in de
grondbox spelen. Als een kindje een boekje pakt reageert de beroepskracht hierop: " Wat zie je?
Een leeuw?".
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Verzorgingsmomenten worden gebruikt voor interactie met de kinderen. Er wordt met de kinderen
gekletst tijdens het verschonen en omkleden. De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om
met de afhankelijkheid van baby’s. Zij benoemen steeds wat zij gaan doen.
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het spelmateriaal is
zichtbaar en bereikbaar voor de kinderen.
Sociale competenties
De beroepskracht zet gerichte activiteiten en spelmaterialen in om de kinderen samen te laten
spelen. Een beroepskracht neem een aantal kinderen mee naar de huishoek waar één kind speelt.
De beroepskracht stimuleert de kinderen om samen te spelen en speelt zelf ook mee. Ze vraagt
ook aan een kind dat nog aan tafel zit of het mee wil spelen. Met z'n allen gaan ze 'pannenkoeken
bakken' en aan het tafeltje 'opeten'.
De beroepskrachten helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of
groepsgenootjes te ontwikkelen. Bij het kleuren aan tafel leren de kinderen de kleurtjes te delen.
De beroepskracht helpt hen daarbij en leert hen dat ze daarbij soms even moeten wachten.
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen, zoals de gezamenlijke eet- en
drinkmomenten. Een jong kind komt kijken bij de kinderen en beroepskracht die aan tafel kleuren.
De beroepskracht neemt hem op schoot en betrekt hem bij de activiteit.
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen kinderen. Twee baby's spelen in de grondbox.
Een beroepskracht zit bij hen in de grondbox en leert één van de kinderen om voorzichtig te doen
met het andere kind: "Zachtjes aaien".
Overdracht normen en waarden
De beroepskrachten gaat op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen. Persoonlijke
voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer.
De beroepskrachten zijn behulpzaam, luisteren naar de kinderen en helpen. Zij geven hiermee het
goede voorbeeld in sociale vaardigheden.
In de groep zijn regels en omgangsvormen te herkennen. Regels worden waar nodig door de
beroepskrachten herhaald: "Kom maar even van de garage af, die is voor de auto's". Als een kind
door de groep rent spreekt een beroepskracht hem aan: "Kijk me eens aan, niet rennen in de
groep". Ze neemt het kind op schoot en geeft hem een kroel.
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Zij geven het goede
voorbeeld in spreken, bijvoorbeeld door consequent ‘alsjeblieft’ en ‘dank je wel’ te zeggen.
Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het
pedagogisch klimaat. Op het kinderdagverblijf is voldoende aandacht voor het bieden van
emotionele veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van
waarden en normen.

Uitvoering van het vierogenprincipe conform het pedagogisch beleid
De houder beschrijft in het pedagogisch beleid hoe aan het vierogenprincipe vorm wordt gegeven.
Het vierogenprincipe wordt uitgevoerd overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan:
- Er zijn meerdere beroepskrachten aanwezig;
- Beroepskrachten lopen op onverwachte momenten bij elkaar binnen;
- Er wordt gewerkt met babyfoons en camera's.

Gebruikte bronnen:
•
•
•
•
•
•

Interview (Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
Interview locatiemanager (Er is gesproken met mevrouw C. Zwart)
Observaties (Er is geobserveerd op beide groepen)
Website (www.dehummeltjeshoeve.nl en www.degeschillencommissie.nl)
Pedagogisch beleidsplan (De Hummeltjeshoeve, versie juli 2016)
Pedagogisch werkplan (Ameide, versie januari 2017)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van alle beroepskrachten, de houder en de stagiaire zijn
ingezien op de locatie.
De VOG's voldoen aan de gestelde eisen.

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
De opvang op kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve vindt plaats in twee stamgroepen:
Groep
Rupsjes
Vlinders

Leeftijd
0 tot 3 jaar
1,5 tot 4 jaar

Maximaal aantal kinderen
10
16

Hiermee voldoet de houder aan de kwaliteitseisen om jonge kinderen op te vangen in vaste
groepen.
Uit gesprek blijkt dat de houder aan het begin en einde van de dag de groepen samenvoegt. Ook
op rustige dagen kunnen groepen samengevoegd worden.
Er wordt voldaan aan de beoordeelde eisen betreffende de opvang in groepen.

Beroepskracht-kindratio
Inzet beroepskrachten
Op basis van steekproeven uit de aanwezigheidslijsten en het personeelsrooster is de verhouding
tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als voldoende beoordeeld. Er worden
voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De norm
hiervoor conform www.1ratio.nl wordt nageleefd.
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten tijdens het
inspectiebezoek weergegeven.
Naam groep

Kindaantal

Leeftijden

Rupsjes
Vlinders

10
15

0 en 1 jaar
1 tot 4 jaar

Aantal vereiste
beroepskrachten
3
3

Aantal aanwezige
beroepskrachten
3
3

3-uursafwijking
Uit gesprek met de beroepskrachten, de locatiemanager en op basis van steekproeven uit
de daglijsten en het personeelsrooster blijkt dat de houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor
kindercentra tijdens aanvang, lunchpauzes en sluiting van de opvang. Op vastgestelde momenten
mag 50% van het minimaal verplichte aantal beroepskrachten ingezet worden. Voor 9.30 uur,
tijdens de lunch en na 16.30 uur zet de houder de helft van het aantal verplichte beroepskrachten
in. De beroepskrachten zijn ingezet conform een vastgesteld rooster van vroege en late diensten.
Hieruit volgt dat de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke normen.
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Achterwacht
De achterwacht voor het kinderdagverblijf is geregeld in het zorgcentrum waarin het
kinderdagverblijf is gevestigd.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal Nederlands wordt gesproken op het kinderdagverblijf.

Gebruikte bronnen:
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mevrouw C. Zwart)
Interview (Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
Observaties (Er is geobserveerd op beide groepen)
Verklaringen omtrent het gedrag
Diploma's beroepskrachten
Presentielijsten (December 2016)
Personeelsrooster (December 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Inventarisatie
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn in juli 2016 uitgevoerd door de
locatiemanager en een beroepskracht. De risico-inventarisaties worden jaarlijks afgenomen. Steeds
wordt hier een andere beroepskracht bij betrokken.
De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen
toegankelijke ruimtes zijn opgenomen in de inventarisatie. De ingevulde itemlijsten houden
rekening met de leeftijd van de kinderen.
De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende
verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. De
houder hanteert voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s een eigen
model gebaseerd op de gestandaardiseerde lijsten van Stichting Consument en Veiligheid en het
LCHV.
Plan van aanpak
Er is een plan van aanpak, Hieruit blijkt welke maatregelen genomen worden om de veiligheid en
gezondheid van de kinderen te waarborgen. Preventieve maatregelen ten behoeve van de kinderen
zijn opgenomen in een protocol.
Uitvoering
Concrete acties die worden genomen:
- Slotjes op kastdeuren;
- Gebruik deurwig;
- Gebruik luchtbevochtiger in beide groepen;
- Hoeken radiator afgedekt;
- Stopcontacten afgedekt;
- Fingersafes;
- Handen worden gewassen na verschoning, neus afvegen en voor het brood smeren;
- Vieze neuzen worden afgedaan met tissues.
Op kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve wordt gebruik gemaakt van buitenbedjes. De
beroepskrachten zijn op de hoogte van de voorschriften betreffende het buiten slapen van
kinderen:
- Alleen na toestemming van ouders;
- De buitentemperatuur is binnen af te lezen, onder min 5 graden wordt er niet buiten geslapen;
- Bij het verschoonkussen hangt een lijste met voorschriften wat de kinderen aan moeten bij welke
temperatuur (slaapzak, mutsje, wantjes)
- Bij mistig weer schatten de beroepskrachten zelf in of buiten slapen verantwoord is.
Uit gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende maatregelen nemen om de kinderen,
binnen en buiten, een veilige slaapplek te bieden. Ook weten zij hoe ze dienen om te gaan met
het opwarmen en bewaren van borstvoeding.
In principe wordt geen medicatie verstrekt tenzij hier door de huisarts toestemming voor is
gegeven en een bijsluiter aanwezig is. Zelfzorgmiddelen worden na ouderlijke toestemming
voor gegeven.
Mogelijkheden voor hygiëne zijn aanwezig zoals toiletpapier, zeep, tissues en stromend water.
Schoonmaak vindt plaats door zowel een schoonmaakbedrijf als de beroepskrachten.
Ongevallen
Een formulier voor de registratie van ongevallen is aanwezig. In 2016 zijn er twee
ongevallen geregistreerd op het ongevallenformulier. Er zijn maatregelen genomen om herhaling te
voorkomen.
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Kennis en kunde beroepskrachten
De beroepskrachten kunnen kennis nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie en
bijbehorende documenten. Deze zijn vindbaar op de locatie. De beroepskrachten worden per e-mail
op de hoogte gebracht van de uitkomst van de risico-inventarisatie. Ook alle aandachtspunten
betreffende het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de locatie worden hierin benoemd.
Dagelijks zijn medewerkers met een EHBO-kwalificatie aanwezig.
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op
juiste wijze in de praktijk brengen.

Meldcode kindermishandeling
De Hummeltjeshoeve heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld en voorzien van een sociale
kaart. Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie
kinderopvang. De meldcode is in printversie beschikbaar op de locatie.
Stichting breed is een aandachtsfunctionaris aangesteld. De meldcode wordt twee maal per jaar
besproken tijdens het pedagogisch overleg.
Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten weten wie de aandachtsfunctionaris is. Ook weten zij de
eerste stappen uit de meldcode te benoemen.
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de meldcode en weten wanneer deze ingezet moet
worden.

Vierogenprincipe
Sinds 2013 is het vierogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving. Dit principe houdt in dat
de opvang op zodanige wijze door de houder georganiseerd wordt, dat de beroepskracht of de
beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of
gehoord kan worden door een andere volwassene.
De houder beschrijft het vierogenprincipe als volgt in het pedagogisch beleid:
'Het vier ogen principe houdt in dat de houder van een kindercentrum de dagopvang op zodanige
wijze organiseert dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en peuteropvang. Wat betekent dat met vier ogen, ook vier oren kunnen worden
bedoeld.
Richtlijnen voor de uitvoering van het vier ogen principe:
• De uitvoering van het vier ogen principe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch
haalbaar zijn;
• De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch
beleidsplan;
• Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier ogen
principe op hun locatie;
Uitwerking kinderdagverblijven, peuteropvang en peuterspeelzalen
Aan het begin en einde van de dag en tijdens pauzes:
a)Tijdens de haal- en brengmomenten vormen ouders een extra paar ogen en oren. Daarnaast is
er aan het einde van de dag een avond hulp aanwezig die de groepen schoonmaakt. Zij vormt
tevens een extra paar ogen en oren en kan onverwacht binnen komen.
b) Wordt de groep op het moment dat het pedagogisch verantwoord is en een pedagogisch
medewerker alleen op de groep staat, aan de randen van de dag samengevoegd.
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Pedagogisch gezien biedt dit meerwaarde doordat leeftijdsgenootjes van verschillende groepen met
elkaar kunnen spelen.
c) Wordt er zoveel mogelijk gestart en geëindigd met minimaal 1 pedagogisch medewerker en 1
volwassene.
Kinderdagverblijf Heukelum
• het vier-ogenprincipe is regelmatig een agenda onderdeel tijdens het teamoverleg. Wanneer de
groepssamenstelling veranderd, wordt dit principe weer aangepast.
• Zowel de locatiecoördinator als de eigenaar kan onverwacht de groep binnenkomen.
Kinderdagverblijf Ameide:
• het vier-ogenprincipe is regelmatig een agenda onderdeel tijdens het teamoverleg. Wanneer de
groepssamenstelling veranderd, wordt dit principe weer aangepast.
• Daarnaast is deze locatie voorzien van meerdere camera's zodat de receptie van Open Vensters
mee kan kijken. Op de slaapkamers zijn babyfoons aanwezig. Zowel op beide groepen als op
kantoor kan er meegekeken en geluisterd worden.
• Zowel de locatiecoördinator als de eigenaar kan onverwacht de groep binnenkomen.
Ten aanzien van transparantie:
a) Worden ramen niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes of aankondigingen.
b) Wordt het inrichtingsbeleid gevolgd. Dit betekent o.a. dat er hoekjes gecreëerd worden op kind
hoogte waarbij de medewerker de ruimte in zijn geheel kan zien.
c) Wordt er op de slaapkamers gewerkt met babyfoons met camera’s die aanstaan en beluisterd en
bekeken worden.
d) Op de locaties waar het bedrijfseconomisch niet haalbaar is om extra personeel in te zetten zal
met camera’s gewerkt worden, die op afstand bekeken worden door volwassenen in het gebouw.
e) Worden deuren, op de groepen die aan elkaar grenzen en indien de pedagogische kwaliteit hier
niet onder lijdt, bewust open gehouden zodat je elkaar kunt horen.
f) Gaat het erom dat medewerkers bij elkaar kunnen binnenlopen, kunnen zien en horen.
g) Wanneer er momenten zijn waarop de medewerkers niet bij elkaar kunnen binnen lopen omdat
zij alleen op de groep staan en het geen haal-brengmoment is, kunnen er babyfoons worden
ingezet om elkaar toch te kunnen horen.
H) Worden de pedagogisch medewerkers in opleiding boventallig ingezet, als extra paar ogen
Tijdens uitstapjes:
a) Wanneer er een uitstapje gemaakt wordt naar een gebied waar weinig andere volwassenen zijn,
bijvoorbeeld een bos, dan gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker en
volwassene) minimaal met zijn tweeën op pad.
b) Wanneer er een uitstapje gemaakt wordt waar andere volwassenen zijn, bijvoorbeeld een
woonwijk, de speeltuin of de supermarkt, dan mag dit ook alleen met de kinderen.
Stagiaires mogen alleen op pad met kinderen wanneer de stagebegeleider hier toestemming voor
heeft gegeven.
Ten aanzien van een open aanspreekcultuur:
a) Is het de afspraak dat wij elkaar durven aanspreken.
b) Kan bij twijfel of niet pluisgevoelens naast bijvoorbeeld de leidinggevende ook een interne
vertrouwenspersoon (intern begeleider/aandachtsfunctionaris kindermishandeling) benaderd
worden. De naam en bereikbaarheidsgegevens van de intern begeleider zijn voor ouders in te zien
op de website en haar contactgegevens hangen op alle locaties.
Ten aanzien van signaleren:
a) Is bij de pedagogisch medewerkers het protocol opvallend gedrag en het protocol vermoeden
kindermishandeling inclusief signalenlijst geïmplementeerd, en zetten zij dit, waar nodig, in.
b) Is bij de pedagogisch medewerkers het beleid intimiteit, seksualiteit en opvoeden
geïmplementeerd en zijn pedagogisch medewerkers op de hoogte van de ontwikkeling van
kinderen hierin.
c) Is er van iedere pedagogisch medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt
tevens voor stagiaires.
Hiermee heeft de houder bij de implementatie van het vierogenprincipe, de ruimten en momenten
die een hoog risico vormen, voldoende in beeld gebracht.
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Gebruikte bronnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mevrouw C. Zwart)
Interview (Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
Observaties (Er is geobserveerd op beide groepen)
Protocol (Protocollen locatie Ameide augustus 2016)
Risico-inventarisatie veiligheid (Juli 2016)
Risico-inventarisatie gezondheid (Juli 2016)
Actieplan veiligheid
Actieplan gezondheid
Ongevallenregistratie
Veiligheidsverslag (Veiligheidsverslag 2016 Kinderdagverblijf de Hummeltjeshoeve locatie
Ameide)
Meldcode kindermishandeling
Pedagogisch beleidsplan (De Hummeltjeshoeve, versie juli 2016)
Brief voor pedagogisch medewerkers betreffende RIE/ ongevallen registraties 2016
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve is gevestigd in zorgcentrum 'Open Vensters'.
Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepsruimtes die samen een slaapkamer delen. De
slaapruimte is vanuit beide groepsruimtes toegankelijk. Er staan 17 bedjes. Tevens zijn er twee
buitenbedjes.
In elk geval kinderen tot anderhalf jaar oud kunnen hiervan gebruik maken. Wettelijk
voorgeschreven is dat elk kind tot en met 18 maanden oud in een aparte slaapruimte moet kunnen
slapen. Aan deze eis wordt voldaan.
Voor 26 kinderen is tenminste 91 m2 binnenspeelruimte nodig. De oppervlakte van het
kindercentrum bedraagt 158 m2. Hiermee wordt voldaan aan de eis van 3,5 m2
binnenspeelruimte per kind.
In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes weergegeven:
Groepsruimte

Kindaantal

Rupsjes
Vlinders
TOTAAL

10
16
26

Benodigde oppervlakte in
m2
35 m2
56 m2
91 m2

Beschikbare oppervlakte in
m2
35 m2
60 m2
95 m2

In de groepsruimtes zijn speelhoekjes gecreëerd. Geschikte spelmaterialen voor de aanwezige
leeftijdsgroepen zijn aanwezig. De materialen zijn uitdagend en stimulerend. Al het materiaal is
verzorgd en compleet.
Het meubilair is voldoende voor het aantal aanwezige kinderen.
De toezichthouder constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en
ontwikkeling van de kinderen. De binnenruimte voldoet hiermee aan de wettelijke eisen gesteld
aan de inrichting.

Buitenspeelruimte
Kinderen van de Hummeltjeshoeve spelen buiten op een aan het verpleegtehuis grenzend plein. Dit
plein is ingericht voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met onder andere een zandbak,
schommels en een glijbaan.
De oppervlakte van het plein bedraagt ongeveer 232 m2, waarmee er ruim voldoende
buitenspeelruimte beschikbaar is voor 26 kinderen.
Naast deze buitenruimte beschikt de huidige stamgroepsruimte ook nog over een balkon, waar op
warme dagen ook nog wel eens gespeeld wordt door enkele kinderen tegelijk.
Hiermee is er voldoende buitenspeelruimte beschikbaar.

Gebruikte bronnen:
•
•
•

Interview (Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
Observaties (Er is geobserveerd op beide groepen)
Inspectierapport 17-11-2014
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Ouderrecht

Informatie
Gevoerde beleid
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over zijn te voeren beleid.
Over het te voeren beleid worden (nieuwe) ouders/verzorgers geïnformeerd middels:
-

het informatieboekje;
de website (www.dehummeltjeshoeve.nl);
formulieren en brieven;
het intakegesprek;
nieuwsbrieven;
telefonische informatie.

Beschikbaarheid rapportages
Het meest recente inspectierapport van de GGD is op de website geplaatst.
Klachtenregeling en aansluiting geschillencommissie
Vanaf 1 januari 2016 is elke houder verplicht om ouders te informeren over de interne
klachtenregeling en de aansluiting van elk kindercentrum bij de landelijke Geschillencommissie
Kinderopvang.
Beide regelingen moeten op passende wijze onder de aandacht worden gebracht bij ouders. Dit
heeft de houder gedaan door deze te vermelden op zijn website.

Oudercommissie
Aanwezigheid en samenstelling
De oudercommissie van De Hummeltjeshoeve bestaat uit 5 ouders. Hiermee wordt voldaan aan de
wettelijke voorwaarde aan de minimale grootte voor een oudercommissie, namelijk minimaal twee
ouders per kindercentrum.
De houder en personeel werkzaam bij het kindercentrum zijn zelf geen lid. De leden worden
gekozen uit en door de ouders. De oudercommissie in de gelegenheid om zelf haar eigen werkwijze
te bepalen.
Reglement
Een reglement oudercommissie is aanwezig, hetgeen voldoet aan de wettelijke vereisten.

Klachten en geschillen per 1 januari 2016
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten van ouders. Deze is
omschreven in het intern klachtenreglement van KO De Hummeltjeshoeve.
De houder is eveneens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang blijkens de
registratiegegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klachten 2015
Een klachtenjaarverslag over 2015 is toegezonden aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD). Er
zijn geen klachten namens ouders extern afgehandeld.
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Gebruikte bronnen:
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mevrouw C. Zwart)
Reglement oudercommissie
Website (www.dehummeltjeshoeve.nl en www.degeschillencommissie.nl)
Klachtenregeling (Intern klachtenreglement KO De Hummeltjeshoeve)
Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2015)
Klachtenregeling oudercommissie (Intern klachtenreglement KO De Hummeltjeshoeve)
Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2015)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

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

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

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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

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

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio
vereist is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum
aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

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

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

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

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

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

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

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

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

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

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

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

Oudercommissie
De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De leden worden gekozen uit en door de ouders.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen per 1 januari 2016
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten
minste opgenomen:
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling;
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende
ouders of de oudercommissie.
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van
de houder die een natuurlijk persoon is.
(art 1.57b lid 2 sub e en f, 4 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder.
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

Klachten 2015
De houder draagt er zorg voor dat over 2015 een openbaar klachtenverslag van ouders wordt
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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De houder zendt voor 1 juni 2016 het klachtenverslag van ouders over 2015 aan de
toezichthouder.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder draagt er zorg voor dat over 2015 een openbaar klachtenverslag oudercommissie wordt
opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder zendt voor 1 juni 2016 het klachtenverslag oudercommissie over 2015 aan de
toezichthouder.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Nicole van Haarlem-Versluis
: 30232293
: Ja

Hummeltjeshoeve
http://www.dehummeltjeshoeve.nl
26
Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zederik
: Postbus 1
: 4230BA MEERKERK

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
M. de Jong

09-01-2017
13-03-2017
14-03-2017
14-03-2017
14-03-2017

: 04-04-2017
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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 om een zienswijze in te dienen.
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