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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. 
Het betreft een onderzoek op kernzaken waarbij de voor dit jaarlijkse inspectieonderzoek relevante 
items zijn beoordeeld. De voorschriften die betrekking hebben op de pedagogisch 

beleidsmedewerker worden in 2020 beoordeeld. 

 

 
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf Bloom is gesitueerd in een lokaal binnen basisschool De Bundel. Beide partijen 
zijn in overleg over het vormen van een ingegraal kindcentrum (IKC). 
 
Inspectiegeschiedenis 

• Jaarlijks onderzoek 2015: Tijdens de inspectie in 2015 is de volgende tekortkoming 
geconstateerd: Oudercommissie - voorwaarde: De houder heeft een oudercommissie 
ingesteld.  

• Jaarlijks onderzoek 2016: De houder heeft een oudercommissie ingesteld. Er wordt voldaan 
aan de getoetste voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 2017: Verkort risico gestuurd toezicht. Er wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 2018: Verkort risico gestuurd toezicht. Tekortkomingen op de voorschriften 
pedagogisch beleid, aantal beroepskrachten, veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 
Voortgang 
Uit dit onderzoek is gebleken dat niet alle getoetste kwaliteitsvoorschriften worden nageleefd. De 
waargenomen praktijk is positief maar op beleidsmatig niveau zijn er tekortkomingen. De houder is 

de samenwerking aangegaan met de directeur van de basisschool en op basis van beider expertise 
worden de beleidsstukken herschreven of nader uitgewerkt. Dit kost tijd. 
   
In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 

In december 2017 heeft de houder een aanvraag gedaan voor een uitbreiding in kindplaatsen 
van 8 naar 12. Aangezien de bevindingen van de praktijksituatie positief zijn, wordt geadviseerd 
deze aanvraag positief te honoreren. 
 

 



 

4 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-04-2019 
KDV Bloom te Apeldoorn 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 

aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (0-4 jaar). 
  

 

Pedagogisch beleid 
 
De houder gebruikt het volgende document: pedagogisch werkplan Bloom. Lopende het onderzoek 
heeft de houder een nieuw pedagogisch beleidsplan opgesteld, vooralsnog een visiedocument: 
Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Bloom 12 februari 2018. Beide documenten zijn 
bestudeerd en inhoudelijk beoordeeld. 

 
De volgende items worden concreet beschreven: 
 
• verantwoorde kinderopvang; 
• mentorschap; 
• werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 
• wennen; 

• extra dagdelen 
• verlaten van de stamgroep of stamgroepruimte. 
 
De volgende items staan niet of onvoldoende concreet beschreven: 
Overdracht gegevens 

Het pedagogisch werkplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van de 

kinderen wordt gevolgd. Niet wordt beschreven of er wel of geen sprake is van een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. 
 
Er is wel een duidelijke uitleg over de manier waarop de informatie wordt overgedragen aan de 
ouders. De ouders bepalen welke informatie zij vervolgens verstrekken aan de basisschool of bso. 
 
In het pedagogisch werkplan staat niet vermeld of bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind 

of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor 
verdere ondersteuning.  
 
N.B. In het beleid Veiligheid en gezondheid staat wel een concrete beschrijving van de visie van 
Bloom bij opvallend gedrag. 
 
Afwijking b-kr 

In het werkplan staat een overzicht van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden 
ingezet dan vereist alsmede de tijden waarop in ieder geval daarvan niet wordt afgeweken. De 

omschrijving is onvoldoende concreet. Zo mag er op de vrijdagen niet worden afgeweken omdat 
het kinderdagverblijf op die dag alleen 's ochtends open is. Daarnaast staat er dat de afwijking 
voor 08:30 en na 17:00 uur maximaal 1,5 uur mag duren. Dat is bij elkaar opgeteld 3 uur. Als 
daar de pauze tussen 13:00 en 14:00 uur bij komt kan het theoretisch 4 uur zijn en dat mag niet. 

 
Taken stagiairs 
In het werkplan staat vermeld dat er geen gebruik wordt gemaakt van stagiaires. Tijdens het 
onaangekondigde bezoek is waargenomen dat iemand uitvoering geeft aan haar snuffelstage. Er is 
interactie tussen deze stagiaire en de kinderen.   
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Punten van aandacht: 
 

In het visiedocument staat dat op alle locaties wordt gewerkt met ontwikkelingsgerichte methodes 
als Uk en Puk, Piramide of Startblokken. Dit is in de praktijk niet het geval. 
 

In het pedagogisch werkplan staat de Leanderwieg beschreven. Deze wieg is tijdens het 
locatiebezoek niet in gebruik. 
 
In het pedagogisch werkplan wordt het peuter-/kleuteruurtje toegelicht. Hier is nog geen start mee 
gemaakt. 
 
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

 
 

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

 

 
Pedagogische praktijk 
 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang). 
 
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang 
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de 
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 
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Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. In de uitwerking van het rapport worden twee, drie of vier aspecten uit 

de observatie nader uitgeschreven. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is 
toegezien: 
A. Er wordt 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. Dit gebeurt zodanig dat 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. 
 
Observatie aspect A: 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
 

De beroepskrachten hanteren een schema van routines en activiteiten die herkenbaar zijn voor de 
kinderen. Waargenomen is dat de kinderen meehelpen om de groepsruimte netjes te maken 
alvorens ze naar de buitenspeelruimte gaan. De kinderen worden gestimuleerd om hun eigen jas 
aan te doen. De kinderen die klaar zijn wachten op elkaar bij de deur en ze houden elkaars handje 
vast als ze gezamenlijk door de gang naar buiten gaan. Ook na het buitenspelen wordt een 
vertrouwde volgorde gehanteerd. Er wordt een liedje gezongen waarbij de kinderen het zand van 
hun schoenen en kleren afkloppen. Zij hangen hun jasjes op hun eigen haakje en gaan vervolgens 

één voor één op een stoeltje staan voor de kraan om hun handjes te wassen.  
 
Observatie aspect C:  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie  

 
Tijdens de observatie is waargenomen dat de beroepskrachten de kinderen actief helpen om 

sociale vaardigheden met leeftijdsgenootjes te ontwikkelen. Als een jongetje een groepsgenootje 
benadert en het meisje reageert daar aarzelend op dan biedt de beroepskracht steun: "Zeg maar: 
Niet doen X." Ze leert het meisje om te gaan met de situatie door hierover te communiceren met 
het andere kind. 
 
Tijdens het tafelmoment wordt een baby actief betrokken bij de oudere kinderen. De beroepskracht 
neemt haar uit de babystoel en zegt dat ze straks gaat slapen. Eerst mag het meisje nog even op 

schoot. De beroepskracht geeft haar een liefkozend kusje op het hoofd en lacht haar vriendelijk 
toe. Er is interactie mogelijk tussen de kinderen onderling. Als de baby naar bed wordt gebracht 
wordt ze door alle kinderen uitgezwaaid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (met de beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over de kwaliteitsvoorschriften binnen het domein 
‘Personeel en groepen’. De registratie in het personenregister kinderopvang wordt gecontroleerd. 
Daarnaast wordt getoetst of de volgende eisen in de praktijk worden nageleefd: 
 
- opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 

- aantal beroepskrachten; 
- inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 
- stabiliteit van de opvang voor kinderen; 
- voertaal. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek werkzame beroepskrachten (2) zijn met een 
geldige VOG volgens de voorschriften op een juiste manier gekoppeld in het Persoonsregister 

kinderopvang (PRK). Ook de houder, die deels werkzaam is op de groep, is geregistreerd en 
gekoppeld. 
 

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Beroepskrachten 
Aangetoond is dat de aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende 
opleidingsachtergrond. De diploma's zijn overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende 
cao-kinderopvang een kwalificatie geven. 

 
Er is geen sprake van inzet van beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerkers  
Bij Bloom is gekozen voor externe pedagogisch beleidsmedewerkers, zowel voor de coaching als 
het beleid. Of aan de kwalificatie-eisen van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt voldaan kan 

nog niet worden getoetst. Het aanleveren van afschriften is niet gelukt binnen dit onderzoek.  

 
De houder heeft het hele jaar 2019 de tijd om te voldoen aan de voorschriften omtrent de inzet 
pedagogisch beleidsmedewerker. De toetsing van de beroepskwalificatie en de inzet van de 
pedagogisch beleidsmedewerker voor het jaar 2019 vindt plaats bij het jaarlijks onderzoek in 2020. 
 
De volgende voorwaarde is van toepassing op de pedagogisch beleidsmedewerker: 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. Er worden 9 
kinderen van 0-4 jaar opgevangen door 2 vaste beroepskrachten. 
 

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken omtrent het afwijken van de 
beroepskracht-kindratio en conformeren zich hieraan in de praktijk. De groepsruimte is gevestigd 

in een gebouw waar ook basisonderwijs en buitenschoolse opvang plaatsvinden. Hier is een 
achterwachtregeling mee getroffen. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 

Bij de houder is navraag gedaan of het verplichte minimaal aantal uren van de inzet van de 
pedagogisch beleidsmedewerker is bepaald en schriftelijk vastgelegd. De houder dient de 
beroepskrachten en ouders inzage te geven. 

 
De uren die het komende jaar besteed gaan worden aan beleidsactiviteiten en de inzet aan 
coaching door de pedagogisch beleidsmedewerker worden in 2020 met terugwerkende kracht 
getoetst. De houder heeft hiervoor heel 2019 de tijd. 
 
De houder heeft voor het komende jaar de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker als volgt 
vastgesteld: 

 
Aantal uren 
Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk 
van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal locaties, volgens de volgende 
rekenregel: (50 uur x aantal 
locaties) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers). 

Bloom heeft 1 locatie wat concreet betekent dat er 50 uur aan beleidsuitvoering zal plaatsvinden. 

Bij Bloom krijgen alle pedagogisch medewerkers op basis van het aantal contracturen persoonlijke 
coaching. 
 
Dit is schriftelijk vastgelegd en de beroepskrachten zijn geïnformeerd. Bloom maakt onderscheid 
tussen het coachen en het beleidsmatige deel. Twee externen zijn aangewezen. Er is sprake van 
samenwerking met de basisschool vanwege de voornemens om een integraal kindcentrum te 

vormen. 
 
De houder dient aanvullend aantoonbaar te maken: 
• Een overzicht van de inzet van de pedagogische beleidsmedewerker inzake beleidsvorming en 

-borging per locatie. 
• De inzet (coaching en beleid) is schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk gemaakt voor ouders en 

beroepskrachten. 

• Informatie over de aanstelling en kwalificatie van de pedagogische beleidsmedewerkers. 
 
De volgende voorwaarde is van toepassing op de pedagogisch beleidsmedewerker: 
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast 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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Er is sprake van één vaste stamgroep voor 0-4 jarigen die uit maximaal 12 kinderen bestaat. Naast 
de stamgroepruimte maken de kinderen gebruik van de gang. Ieder kind is gekoppeld aan een 
mentor. 
 
De toewijzing van vaste beroepskrachten aan kinderen tot één jaar en de kinderen van één jaar en 
ouder wordt bij de volgende inspectie beoordeeld. In het pedagogisch werkplan van Bloom staat 

hun werkwijze. 
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken met de kinderen. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview (met de beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Website 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
De houder dient een beleid te voeren 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. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Er zijn twee documenten (met verwijzingen naar protocollen) die betrekking hebben op het beleid 
veiligheid & gezondheid van Bloom: 
 
• Kinderopvang Bloom Veiligheid en gezondheid, versie april 2019;  

• Risico-inventarisatie, jaarlijks. 
 
De vaste beroepskrachten worden nauw betrokken bij de vaststelling van het beleid, 
voortgang en evaluatie. Zij zijn bevoegd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.  

Er is een vergaderrooster met vooraf vastgestelde onderwerpen die betrekking hebben op de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen. 
 

Tijdens het bezoek aan de locatie is waargenomen dat de beroepskrachten zorg dragen voor een 
schone en opgeruimde groepsruimte. Een voorbeeld hiervan is de handhygiëne. Zowel van de 
kinderen (na het buitenspelen) als van de beroepskrachten (na het verschonen). 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Uit navraag bij de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de veranderingen in de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De rol van Veilig Thuis wordt genoemd en ook 
het afwegingskader is bekend. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (emailcontact) 

• Interview (met de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Accommodatie 
 
De houder van een kindercentrum heeft de taak zorg te dragen voor passend ingerichte ruimtes 
die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein 'Accommodatie en inrichting'. 

  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De groepsruimte heeft volgens de houder de volgende oppervlaktematen: 
  

Stamgroepruimte: 57,5 m2; 
Speelruimte: 45 m2. 
  
De stamgroepruimte en speelruimte in de hal van de basisschool zijn passend ingericht en continu 

beschikbaar, vertelt de houder. Ook is er een afzonderlijke slaapruimte. De aangrenzende 
buitenspeelruimte is 80 m2. 
  

Op basis van deze gegevens beschikt men over voldoende binnenspeelruimte voor zowel de 
geregistreerde 8 kindplaatsen, als de aangevraagde 12 kindplaatsen. De aanvraag van de houder 
om van 8 naar 12 kindplaatsen uit te breiden kan worden gehonoreerd. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (emailcontact) 

• Observatie(s) 
• Plattegrond 



 

12 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-04-2019 
KDV Bloom te Apeldoorn 

 

Ouderrecht 
 
In dit hoofdstuk worden de inspectiebevindingen van het domein ‘Ouderrecht’ beschreven. In het 
kader van dit onderzoek zijn de informatievoorziening en het onderdeel klachten en geschillen 
getoetst conform de wettelijke voorschriften. 
  
 

Informatie 
 
De houder publiceert informatie op de website. Hier is onder meer een verkorte versie van het 
pedagogisch beleidsplan te downloaden. Voor ouders is de mogelijkheid gecreëerd om in te 
loggen op een ouderportaal. 
 

De houder brengt verder de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie op de volgende manier onder de aandacht van de ouders: 
 
Op het White board hangt een poster voor ouders met informatie over de geschillencommissie. 

In het pedagogisch werkplan is de klachtenregeling in het kort beschreven. 
Er is tot dusverre geen klachtenverslag, omdat er geen schriftelijke klachten zijn ingediend. 
 

Uit raadpleging van de website blijkt dat de houder het inspectierapport van 2018 niet op de eigen 
website heeft geplaatst. 
 
In het pedagogisch beleidsplan heeft de houder vermeld op welke tijden wel en niet wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Deze beschrijving is onvoldoende concreet. Zie 
hoofdstuk 2.  
 

Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport 
door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een 

gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift 
van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)  
   

 De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop 
er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige 
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt 
voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de 

beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Klachten en geschillen 

 
De houder is aangesloten bij de door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 
Geschillencommissie Kinderopvang. 

 
Er zijn het afgelopen jaar geen klachten gemeld waardoor een klachtenjaarverslag niet wordt 
vereist. 
 

In het pedagogisch werkplan heeft de houder een beknopte versie opgenomen van de gevoerde 
klachtenregeling. Deze regeling voor de afhandeling van klachten voldoet niet aan de wettelijke 
voorschriften. 
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

 
 

 De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of 
kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang)  
   

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)  
   

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

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (emailcontact) 
• Website 
• Pedagogisch werkplan 
• Klachtenregeling 

• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a 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) 

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 
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) 
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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) 

 

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) 
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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) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 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) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 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) 

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) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 

houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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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) 

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) 



 

18 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-04-2019 
KDV Bloom te Apeldoorn 

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

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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

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

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

De houder van een kindercentrum 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) 
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Klachten en geschillen 

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

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bloom 

Website : http://www.kinderopvangbloom.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000027274640 
Aantal kindplaatsen : 8 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Annemieke Meijer 
KvK nummer : 71257551 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. J. van Marle 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Apeldoorn 
Adres : Postbus 9033 
Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 
 

Planning 
Datum inspectie : 18-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-05-2019 

Zienswijze houder : 22-05-2019 
Vaststelling inspectierapport : 22-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Bijlage bij Inspectierapport   KDV Bloom (KDV)  Anna Bijnsring 201  7321 HG Apeldoorn  
Registratienummer 652889566 
  

  
Zienswijze. 
Algemeen: De houdster van kinderdagverblijf Bloom onderschrijft voor het overgrote deel de 
inhoud van het inspectierapport. Zij is blij dat de ingezette ontwikkeling op het kinderdagverblijf 
tijdens de inspectie is terug te zien. In de komende maanden zal op voortvarende wijze worden 
voortgebouwd aan de kwaliteit van werken en de wijze waarop ouders betrokken worden bij de 
beleidsvorming middels de oudercommissie.  Wij hanteren een beleidscyclus waar in staat 

wanneer beleidsnotities en protocollen worden geëvalueerd en eventueel aangepast. In deze 
cyclus is opgenomen wanneer de oudercommissie wordt betrokken en om advies wordt gevraagd. 
In de periode van 3 jaar worden alle documenten besproken. De oudercommissie wordt telkens 

om advies gevraagd en is zo maximaal betrokken bij de totstandkoming van de protocollen  
  
Op een aantal in het inspectierapport gemelde tekortkomingen willen wij graag nader ingaan. Het 
betreft hier tekortkomingen in de beschrijvingen van beleid zoals die in vroegere beleidsnota’s 

hebben gestaan. Kennelijk beschikt de inspectie niet over het meest recente Pedagogisch 
Werkplan en de nota Veiligheid en Gezondheid. Om die reden willen wij graag ingaan op de 
opmerkingen zoals die in het inspectierapport worden genoemd. Het doet recht aan het 
kinderdagverblijf wanneer onderstaande onderwerpen worden gecorrigeerd dan wel genuanceerd 
in het definitieve rapport. 
  

Ten aanzien van: Pg. 4 van het rapport: overdracht gegevens. 
1e alinea. Doorlopende ontwikkellijn.  In het Pedagogisch Werkplan staat op pg. 10 beschreven 
hoe de aansluiting met het basisschool wordt gerealiseerd. Wij werken met Peuterplein dat 
naadloos aansluit bij in de kleuterklas gebruikte methode Kleuterplein. Daarnaast hanteren wij een 
protocol ‘overdracht Basisschool en BSO’ waarin beschreven hoe de overdracht naar de 
basisschool en de communicatie met ouders daarover verloopt. 
3e alinea. Bijzonderheden ontwikkelingen bij het kind. In de beleidsnota Veiligheid en Gezondheid 

staat op pg. 11 beschreven hoe de PM-er omgaat met gesignaleerd problematisch gedrag, zowel 
in het teamoverleg als naar de ouders. Verwijzingen naar externe instanties worden altijd in nauw 
overleg met ouders gedaan.  
Pg. 4 taken stagiairs In het Pedagogisch Werkplan staat dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
stagiairs. Tijdens de inspectie was een oud leerling van de school OBS ‘de Bundel’ in het kader van 
een maatschappelijk stage aanwezig. Dit is een incident van een zodanige orde dat het beleid ten 
aanzien van stagiairs geen aanpassing vraagt. 

  
Ten aanzien van: Pg 5. van het rapport:  Punten van aandacht. 
1e alinea. Ontwikkelgerichte methodes. dit is aangepast in het nieuwe Pedagogisch Werkplan dd. 
april 2019. pg 10. 
2e alinea. Gebruik Leanderwieg. Er is geen baby op de groep waardoor de Leanderwieg niet 
gebruikt hoeft te worden. 

Pg 5. in het kader. 1e alinea  Aandachtsstreepjes: overdracht naar school  zie Pedagogisch 
Werkplan pg. 13 onder ‘Afscheid' en pg. 16/17 over het peuter-kleuter uurtje.  Ook staat op pg. 8 
staat bij het onderdeel eindgesprek en 'welke informatie wordt overgedragen’, beschreven hoe de 
werkwijze is van overdracht naar de basisschool.  Zie protocol ‘Overdracht naar basisschool en 

BSO’. 
  
A. Meijer houdster Kinderdagverblijf Bloom 

 
 
 
 
 
 
 


