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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn eveneens de voorwaarden E, F en H van 
artikel 11 subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
GoereeOverflakkee getoetst. Aangezien deze voorwaarden niet beschreven staan in het 
toetsingskader en het modelrapport en hiermee geen deel uitmaken van de Wet Kinderopvang, 
worden de uitkomsten hiervan vermeld in de beschouwing. Tevens onthoudt de toezichthouder zich 
hierdoor van handhavingsadvies, indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 
 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per inspectiedomein verder uitgewerkt. 
 
 
Feitelijke situatie van het kinderdagverblijf 
Stichting Christelijke peuterspeelzaal Prinses Amalia is gevestigd in de School met de Bijbel 
Koningin Beatrix in Ouddorp. De peuterspeelzaal heeft een christelijke identiteit als basis. De 
Bijbelse normen en waarden zijn het uitgangspunt in het werken met de peuters. De Stichting 
Christelijke peuterspeelzaal Prinses Amalia is per 1 januari 2017 geharmoniseerd. De locatie biedt 
uitsluitend peuteropvang. 
 
De organisatie heeft een eigen ruimte ter beschikking. Er is een aangrenzende buitenspeelruimte 
voor de peuters. De locatie is gedurende 6 dagdelen per week geopend. Hiervan wordt op 4 
dagdelen VVE aangeboden. 
 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
28 mei 2018; Jaarlijk onderzoek; er wordt voldaan aan de voorschriften. 
8 mei 2017; Onderzoek na registratie; na inzet van overleg en overreding werd voldaan aan de 
voorschriften. 
9 december 2016; Onderzoek voor Registratie; er werd voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 27 mei 2019 heeft een gesprek met de hoofdleidster plaatsgevonden over de inhoud van de 
documenten ten aanzien van de nieuwe wetgeving. De administratie en de documenten voldoen 
aan de huidige voorschriften. Tijdens het bezoek van 17 juni 2019 zijn twee vaste beroepskrachten 
van stamgroep "Boefjes" aanwezig. Deze stamgroep is geen VVE-groep. De toezichthouder heeft 
zich op deze dag geconcentreerd op praktijk. 
 
De beroepskrachten die tijdens de inspectie aanwezig zijn, blijken goed op de hoogte te zijn van 
het te voeren beleid. Ze vertellen bij het beleid betrokken te worden en ook dat ze begeleiding 
krijgen op, onder andere, hun pedagogisch handelen.Tijdens de observatie zijn 4 van de 8 kinderen 
aanwezig. Eén van de beroepskrachten heeft het Bijbelverhaal voorgelezen. De dagritmekaarten 
worden daarna doorgenomen, waarbij de beroepskracht de kinderen om beurten een vraag stelt 
over de dagritmekaart en wat ze gedaan hebben die middag. De kinderen geven om beurten 
antwoord. Daarna mogen de peuters een boekje uitzoeken. De peuters gaan één voor één naar het 
toilet. Vervolgens gaan ze buiten spelen. 
 
De hoofdleidster is als pedagogisch beleidsmedewerkster en pedagogisch coach aangesteld per 1 
januari 2019. Zij volgt hiertoe een aanvullende opleiding en hoopt deze in december 2019 te 
hebben afgerond. 
De wijze waarop het verplichte minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker 
wordt ingezet is bepaald en schriftelijk vastgelegd zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten 
en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. Medio oktober 2019 wordt het coachingsplan 
aangescherpt, omdat dit onderwerp op dat moment tijdens de opleiding tot pedagogisch 
beleidsmedewerkster aan bod komt. De praktijk wordt vanaf 1 januari 2020 getoetst. 
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorschriften van de Wet Kinderopvang. 
 
 
Voorwaarden Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Goeree-Overflakkee  
De gemeente Goeree Overflakkee heeft voor de Voorschoolse Educatie een subsidieregeling 
vastgesteld. In Artikel 11 van de Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) Goeree-Overflakkee worden de voorwaarden beschreven waaraan de peuteropvang 
moet voldoen, om aanspraak te kunnen maken op subsidie. De toezichthouder heeft de locatie 
getoetst op de voorwaarden E, F en H: 
 
Voorwaarde E: “een VVE-programma aanbieden in horizontale groepen met uitsluitend 2- en 3-
jarigen”. 
 
Geconstateerd is dat het VVE-programma "Doe meer met Bas" wordt aangeboden in groepen, 
waarin uitsluitend 2- en 3- jarigen worden opgevangen. 
 
Voorwaarde F: “een VVE-programma aanbieden in groepen die bestaan uit minimaal acht en 
maximaal zestien peuters. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddeld aantal peuters per groep per 
jaar, waarbij wordt gerekend met tien maanden per jaar.” 
 
Geconstateerd is, dat de VVE groep gemiddeld bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien 
peuters. Er is een steekproef genomen uit de bezettingslijsten van de maanden april en mei 2019. 
In deze maanden zijn maximaal 14 kinderen aanwezig in peutergroep de Bengels en zijn maximaal 
16 kinderen aanwezig in peutergroep de Rakkers. 
 
Voorwaarde H: "in een groep maximaal de verhouding 50% doelgroepkinderen versus 50% 
peuterplekken regulier hanteren (maximaal de helft van het totaal aantal kinderen op een groep is 
doelgroepkind)." 
 
Er is een steekproef genomen uit de bezettingslijsten van de maanden april en mei 2019. Per dag 
blijken maximaal 5 kinderen met een VVE-indicatie te worden opgevangen in de peutergroepen de 
Bengels en de Rakkers. In peutergroep de Boefjes worden geen VVE-geïndiceerde peuters 
opgevangen. 
 
 
Conclusie: Hiermee voldoet de locatie aan de voorwaarden E,F en H van de subsidieregeling. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De inhoud van het pedagogisch beleids-/werkplan is beoordeeld op een concrete beschrijving van: 
 
 hoe invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde peuteropvang; 
 hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij wordt gestreefd 

naar een doorlopende lijn met basisonderwijs. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op 
overdracht naar school met toestemming van de ouders en op het doorverwijzen van ouders 
bij signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling of problemen naar passende instanties; 

 de wijze waarop aan de ouders bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor van het 
kind is en hoe deze periodiek de ontwikkelingen van het kind met de ouders bespreekt; 

 werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 
 wennen aan een nieuwe stamgroep; 
 activiteiten waarbij de kinderen de stamgroepruimte verlaten; 
 beleid ten aanzien van gebruik kunnen maken van extra dagdelen; 
 taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. 
 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch 
beleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering ervan in de praktijk. 
 
De hieronder genoemde 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd 
en beoordeeld: 
 
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 
 sociale competentie 
 overdracht van normen en waarden 
 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). De teksten van de 
gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn enkele voorbeelden uitgewerkt van situaties die 
zich voordeden tijdens de observatie. 
De observatie heeft op maandag 17 juni 2019 tussen 14.00 en 15.00 uur plaatsgevonden in de 
stamgroepruimte en tijdens het buiten spelen. 
 
Persoonlijke competentie 
Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Aandacht 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt. 
 
Observatie: 
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Een meisje gaat naar het toilet maar gaat eerst haar tasje in de gang zoeken. Ze loopt samen met 
de beroepskracht naar de kapstokken. Ze zoekt totdat ze haar eigen tasje ziet hangen en ze wijst 
hem aan. De beroepskracht zegt: "ja goed zo, dat is jouw tasje, neem hem maar mee".Het meisje 
loopt met de tas naar de andere beroepskracht die in de sanitaire ruimte op haar wacht. De andere 
beroepskracht loopt naar en kind dat zit te zingen en een boekje uitzoekt om voor te laten lezen. 
Ze zegt:"wie hoor ik hier zo heerlijk zingen?" "Oh ben jij het <naam>, dat klinkt gezellig". Ben jij 
bezig met het boekje van de brandweer. Het kind zegt: "voorleze". En de beroepskracht 
antwoordt: "Dan kun je aan de juf vragen:"Juf wil je dit boekje voorlezen?" Ik wil dat boekje wel 
voorlezen hoor". En ze vraagt: "Waar zie jij de poes? en waar zie jij de helm?" Het kind geeft 
antwoordt en zegt: "daar zie ik vuur". Waarop de beroepskracht zegt:"Ja, hout brandt altijd goed 
he?" 
 
Een meisje komt terug van het toilet en zegt: " ik heb niet in mijn broek geplast". Waarop de 
beroepskracht zegt: "grote meid hoor dat je broek nog droog is".Waarop een ander  meisje 
zegt:"ik hoef geen pamper meer aan!" De beroepskracht zegt:"nou dat is wel fijn he?" 
 
Emotionele veiligheid 
Indicator: kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. 
Continuïteit groepsritme 
Alle aanwezige beroepskrachten kennen het dagprogramma, de (meeste) kinderen en de werkwijze 
op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze.  
 
Observatie: 
"Drie kinderen zitten op een stoeltje en één kindje zit bij een beroepskracht op schoot. De 
beroepskracht die voor het groepje zit heeft zojuist het Bijbelverhaal voorgelezen en ze neemt 
vervolgens de dagritme kaarten door met de kinderen. Om beurten krijgen ze de vraag wat er op 
de kaart staat en wat ze gedaan hebben. Ze geven om beurten antwoord. De kinderen weten ook 
precies wat er gaat gebeuren nu. Ze gaan naar buiten. Zoals altijd gaan ze de jasjes aantrekken bij 
de kapstokken. De kinderen lopen er rustig naar toe als de beroepskracht zegt: "nu gaan we er 
samen met elkaar de jassen aantrekken. Ik denk dat ik ga winnen". Een peuter zegt:"nee hoor, ik 
ga winnen". Bij de kapstok gekomen zegt de beroepskracht: "Waar zijn alle jasjes nu gebleven?" 
De peuters kijken verbaasd en de beroepskracht zegt: "Het is zulk mooi weer, jullie hadden 
helemaal geen jasje aan toen jullie door mama werden gebracht". De kinderen moeten lachen en 
pakken allemaal een lus van het ontruimingskoord vast. Zo lopen ze al zingend naar buiten. 
 
 
Conclusie 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Op de locatie wordt voorschoolse educatie geboden in twee peutergroepen. Op dit moment zijn 
er 5 doelgroepkinderen geplaatst. De verwachting is dat dit aantal na de zomervakantie zal stijgen. 
 
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op het kinderdagverblijf Prinses Amalia wordt 
gewerkt met "Doe meer met Bas". Eén van de vaste beroepskrachten is VVE-coach en VVE-
coördinator. Tevens wordt gewerkt met een VVE-zorgplan. Per periode worden doelen voor de 
groep en per kind vastgesteld. 
 
Er wordt met thema's gewerkt en activiteiten worden gepland en voorbereid. Het thema is nu 
"Kamperen".  De coördinator heeft er zorg voor gedragen dat er boekjes aanwezig zijn waarbij het 
onderwerp aan bod komt. Een peuter zoekt een boekje uit: "Zig Zag (de zebra gaat logeren)". De 
beroepskracht leest het boekje voor, stelt vragen aan het kind en gaat in op de opmerkingen van 
de peuters. 
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De peutergroep met kinderen van 2-4 jaar bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 kinderen. De 
ontwikkeling van de peuters wordt door middel van het observatiesysteem "Kijk" gevolgd. 
 
Alle beroepskrachten bezitten een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één 
van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma's. Tevens zijn, op twee beroepskrachten na, 
alle beroepskrachten VVE-gecertificeerd. De twee PM-ers die niet VVE-gecertificeerd zijn, wordt 
niet op groepen (Rakkers en Bengels)met VVE-geïndiceerde peuters worden ingezet. Zij staan 
samen op groep de Boefjes. De toezichthouder heeft inzage gehad in alle behaalde certificaten. 
Van de 5 beroepskrachten hebben 4 leidsters het 3F niveau. De hoofdleidster heeft aangegeven dat 
de beroepskracht die nog niet 3F gecertificeerd is, de opleiding gaat volgen. Over het volgen van 
de VVE-opleidingen voor twee beroepskrachten zijn er nog gesprekken gaande. 
 
De organisatie stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Het laatste opleidingsplan is vastgesteld in 
november 2018. Het opleidingsplan wordt op concrete en toetsbare wijze uitgevoerd, jaarlijks 
geëvalueerd en aangepast (en geüpdate in mei 2019). 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de hoofdleidster op 27 mei 2019) 
 Interview (met twee beroepskrachten op 17 juni 2019) 
 Observatie(s) (Op maandag 17 juni 2019) 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch beleidsplan (mei 2019) 
 Certificaten voorschoolse educatie (van 3 beroepskrachten) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie mei 2019) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens dit inspectie-onderzoek is de inschrijving en de koppeling in het personenregister 
kinderopvang (PRK) van de 5 bij kinderopvangorganisatie Christelijke Peuterspeelzaal "Prinses 
Amalia" werkende beroepskrachten beoordeeld. 
De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
De Pedagogisch beleidsmedewerker beschikt nog niet over een, voor de werkzaamheden passende 
opleiding, zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk. Zij is echter benoemd tot pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach met ingang 
van 1 januari 2019 en is bezig met een opleiding hiertoe. Zij zal deze opleiding voor december 
2019 afronden. Zij valt hiermee onder de overgangsbepaling van twee jaar (tot 01-01-2021) om 
aan de eis van het vereiste diploma/getuigschrift te voldoen. Tevens wordt een plan uitgewerkt hoe 
de pedagogisch beleidsmedewerkster cq -coach zelf op de werkvloer begeleid zal gaan worden. 
 
Er wordt voldaan aan één van de getoetste voorwaarde. De tweede voorwaarde zal na 1 januari 
2020 beoordeeld worden. 
 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op het kindercentrum worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van vaste invalkrachten. 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
De hoofdleidster heeft voor 2019 de wijze bepaald waarop zij het verplichte minimaal aantal uren 
waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet en schriftelijk vastgesteld, zodat dit 
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat 
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. Het plan 
is een concept en zal zo nodig medio oktober 2019 worden aangescherpt. De praktijk zal na 1 
januari 2020 worden getoetst. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De kinderen maken gebruik van één stamgroepruimte. Omvang en samenstelling van de groep 
voldoen aan de voorschriften. Aan elk kind zijn maximaal 3 vaste beroepskrachten toegewezen 
waarvan dagelijks minimaal één beroepskracht aanwezig is. 
  
De houder heeft de ouders ingelicht over de stamgroep en de beroepskrachten van het kind. 
Ieder kind heeft een mentor welke de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders voor vragen over ontwikkeling 
en welbevinden van het kind. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview (met twee beroepskrachten op 17 juni 2019) 
 Observatie(s) (Op maandag 17 juni 2019) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Overzicht structureel aanwezige personen 
 Plaatsingsoverzicht 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 



 

10 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-05-2019 

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal "Prinses Amalia" te Ouddorp 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van het 
format van Veiligheid.nl (Risicomonitor) en de quick scan. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
voor Prinses Amalia is vastgesteld in mei 2018 en beschrijft concreet: 
 de wijze waarop de houder samen met de beroepskrachten zorgdraagt voor het cyclisch 

geheel: vormen-implementeren-evalueren-actualiseren; 
 de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid 
 het risico op grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en 

kinderen 
 een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen binnen welke termijn 

zijn/worden genomen betreffende veiligheid, gezondheid en risico op grensoverschrijdend 
gedrag (o.a. 4 ogenprincipe, VOG’s, elkaar aanspreken) 

 hoe kinderen leren om te gaan met kleine risico’s 
 hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor belanghebbenden 
 
 
Beroepskrachten zijn nooit alleen in het pand aanwezig omdat de peuterspeelzaal gesitueerd is in 
de basisschool School met de Bijbel Koningin Beatrix. Alle beroepskrachten zijn EHBO en BHV 
gecertificeerd. 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld, 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 alle bij wetgeving vereiste elementen, 
zoals het toepassen van het afwegingskader, het beslissen over en het doen van een melding en 
het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 
Uit interview met de beroepskrachten is gebleken dat de houder de kennis en het gebruik van de 
meldcode bevorderd. Beroepskrachten kennen de inhoud en weten tot wie zij zich kunnen wenden 
indien nodig. Er zijn twee mensen opgeleid tot aandachtsfunctionaris. Tevens is er goed contact 
met het CJG. 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de hoofdleidster op 27 mei 2019) 
 Interview (met twee beroepskrachten op 17 juni 2019) 
 Observatie(s) (Op maandag 17 juni 2019) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (mei 2018) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (januari 2019) 
 Quick scan mei 2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

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

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

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

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

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

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; 
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. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts 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 van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan 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 vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

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 afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum 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 toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Christelijke Peuterspeelzaal "Prinses 

Amalia" 
Website : http://www.smdbkoninginbeatrix.nl/psz-prinses-

amalia 
Vestigingsnummer KvK : 000014824574 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Christelijke Peuterspeelzaal "Prinses 

Amalia" 
Adres houder : Margrietweg 6 
Postcode en plaats : 3253BM Ouddorp 
Website : www.smdbkoninginbeatrix.nl  (onder psz Amalia) 
KvK nummer : 24394864 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  M.J.M. Wishaupt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Goeree-Overflakkee 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 3240AA MIDDELHARNIS 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 24-06-2019 
Zienswijze houder : 26-06-2019 
Vaststelling inspectierapport : 01-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-07-2019 
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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 op donderdag 26 juni 2019 per email aangegeven het eens te zijn met de inhoud 
van het rapport. 
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