
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inspectierapport 
Integraal Kindcentrum Dongen (KDV) 
Sint Josephstraat 62 
5104EG DONGEN 

Registratienummer 188814140 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Hart voor Brabant 
In opdracht van gemeente:  DONGEN 

Datum inspectie:    06-10-2014 
Type onderzoek :   Regulier onderzoek 

Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 10-11-2014 

 



 

2 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 06-10-2014 
Integraal Kindcentrum Dongen te DONGEN 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 7 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 8 

Accommodatie en inrichting .............................................................................................. 9 

Ouderrecht .................................................................................................................... 10 

Inspectie-items .................................................................................................................. 12 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 18 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 18 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 19 



 

3 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 06-10-2014 
Integraal Kindcentrum Dongen te DONGEN 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 
Stichting Integrale Kindcentra Dongen is in juli 2013 opgericht en een initiatief van Stichting Kid en 
Stichting Initia. 

Op basisschool de Achterberg is peutergroep Tijgertjes actief onder de naam IKC Achterberg. 
Binnen dit integraal kindcentrum is er een samenwerkingsverband tussen de basisschool en de 
peutergroep om de doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen. 

De Tijgertjes biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. De maximale 
groepsgrootte bedraagt 16 kinderen.  
Het kindcentrum is op ma- di- en donderdag geopend gedurende schoolweken. 
  

Op de peutergroep Tijgertjes en binnen de basisschool wordt er gewerkt aan de kanjermethode. 
Doel van deze methode is dat een kind positief over zichzelf denkt en over de ander. 
  
Binnen de peuterspeelzaal wordt er gewerkt aan voor- en vroegschoolse educatie volgens de 
erkend methode: Piramide. Er worden verschillende activiteiten aangeboden passend binnen het 
thema. In het kader van integratie met de school werken peuters en kleuters in dezelfde periode 

met dezelfde thema's. De beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE-certificaat. 
  
Huidige inspectie: 
Tijdens het huidige inspectiebezoek zijn alle voorwaarden binnen de wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen beoordeeld (WKO), er is één overtreding geconstateerd binnen het domein: 
  Ouderrecht 
  

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 
De toezichthouder adviseert de gemeente om niet te handhaven op de voorwaarde: 

Oudercommissie, daar de houder aantoonbaar inspanningen heeft getoond om een 
oudercommissie samen te stellen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan dat gaat over het werken 
aan de vier pedagogische basisdoelen. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. 

Na de beschrijving uit het veldinstrument (cursief) volgt eventueel een voorbeeld uit de 
waargenomen praktijk. 
De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 
vastgelegd in de Wet Kinderopvang; 
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 

2. De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden.  
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid. 
  

Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een pedagogisch werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is. Het 
pedagogisch werkplan bevat informatie over de vier pedagogische basiscompetenties. Naast deze 
basiscompetenties zijn er kernwaarden uitgeschreven in het pedagogisch werkplan. Onderdelen 
van het pedagogisch werkplan worden besproken tijdens de werkoverleggen. 

  
De houder heeft een pedagogisch beleid waarin de kenmerkende visie van het integraal 
kindcentrum beschreven wordt. Het volgende staat opgenomen in het pedagogisch beleid van  
startgroep de Tijgertjes: 
" Het kindcentrum biedt een omgeving aan waarin: 
 Het kind voorop staat; 
 Elk kind zich welkom en gezien voelt; 

 Een sfeer heerst waarin plezier, spelen en vrije tijd kenmerkend zijn; 
 Kinderen zich kunnen ontwikkelen en er sprake is van een doorgaande leerlijn; 
 Omgang met leeftijdgenoten en functioneren in een groep belangrijk zijn; 

 Kinderen professioneel begeleid worden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 
 De fysieke veiligheid en verzorging optimaal zijn; 

 
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: 
- de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd 
- de mogelijkheden voor kinderen voor het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competentie 
- de wijze waarop de overdracht van normen en waarden plaats vindt 
- de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep 
- bij welke spelactiviteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 

- hoe beroepskrachten in hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen 
- hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is 

- hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio 
- het wenbeleid 
- hoe er gebruik gemaakt kan worden van extra dagdelen 
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Vierogenprincipe 
Het vierogenprincipe is beschreven in het pedagogisch werkplan (versie 19-06-2014) in duidelijke 
en observeerbare termen. In het hoofdstuk: 2.4 Het pand en de eisen aan de ruimte op het 
kindcentrum, staat aangegeven op welke wijze het vierogenprincipe is vormgegeven bij de 

Tijgertjes. 
Enkele voorbeelden: 
 een open aanspreekcultuur  
 Het kindcentrum is transparant: (glazen) doorkijkjes in de groep en het verschoonblok, en 

halve deuren bieden ruimschoots de mogelijkheid om goed (over)zicht te hebben. Het maakt 
mogelijk dat er makkelijk contact (horen of zien) is met de collega’s die werken in 
de naastgelegen groep Te allen tijde is er zicht op zowel het kind als de leiding zonder dat er 

mogelijkheden zijn tot afzondering. 
 Tijdens de haal-en brengtijden bevindt de pedagogisch medewerker(s) en de kinderen zich 

altijd in één van de algemene ruimtes (groepsruimte, speelhal of buitenspeelterrein) terwijl er 
voortdurend ouders binnenlopen in de groep. 

  
Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld binnen de WKO. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan dat gaat over het werken 
aan de vier pedagogische basisdoelen. 

  
Bieden van emotionele veiligheid 
Er heerst een ontspannen, open sfeer op de groep. 

 het welbevinden van de kinderen is goed te noemen: de kinderen ogen nieuwsgierig, laten 
passende emoties zien, staan open voor contact met elkaar en de beroepskracht en zijn 
meestal bezig met een spel of activiteit. 

 de beroepskracht probeert de kinderen te enthousiasmeren om (actief) mee te doen met de 

aangeboden activiteiten of het aangeboden speelgoed. 
 er wordt gewerkt met dagritme-kaarten waarop is aangegeven welke activiteiten deze dag nog 

zullen volgen, de dagritme-kaarten hangen duidelijk zichtbaar voor de kinderen in de 
ruimte. Bijvoorbeeld: De beroepskracht kiest een kind om samen de pijl door te schuiven naar 
de volgende activiteit. De beroepskracht draagt er zorg voor dat elk kind aan de beurt komt. 
 

Stimuleren van de persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 

 in de groep is divers spelmateriaal aanwezig voor de kinderen; een deel hiervan kunnen zij zelf 
pakken (zoals bouwblokken, auto's en poppen) een deel wordt aangereikt nadat kinderen 
hierom vragen of op initiatief van de beroepskracht. 

 er is in de ruimte te zien dat er wordt geknutseld met de kinderen, er hingen diverse 

werkjes van de kinderen. Ook werden er tijdens de inspectie bewust activiteiten aangeboden. 
Bijvoorbeeld: Binnen het thema: "Herfst" werden er paraplu's geknutseld door de kinderen. 

 kinderen krijgen naast het activiteitenaanbod de gelegenheid om vrij te spelen. 
  
Het stimuleren van de sociale competentie  
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. 
 kinderen worden betrokken bij de activiteiten zoals samen eten aan tafel, als er een activiteit 

wordt uitgevoerd worden alle kinderen uitgenodigd mee te doen. 
 alle kinderen werden tijdens de inspectie met respect behandeld: er werd met een vriendelijke 

stem gesproken, er was bij verbale communicatie meestal oogcontact, kinderen worden op 

hun ontwikkelingsniveau aangesproken, alle kinderen konden rekenen op een moment van 
aandacht van de beroepskracht. 
 

Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig en duidelijk. 
 er gelden diverse regels op de groep zoals: op je billen blijven zitten tijdens het eten, rustig 

lopen in de groepsruimte, handen wassen na het plassen. 
 kinderen worden aangesproken als zij een regel 'overtreden', bijvoorbeeld: "Buiten mag je 

rennen, binnen wordt er rustig gelopen." 
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Conclusie: 
Op basis van de observatie is gebleken dat op het integraal Kindcentrum Dongen de emotionele 
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden 
voldoende gewaarborgd is. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Observaties (Pedagogische praktijktoets) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 19-06-2014) 
  Pedagogisch werkplan 

  VVE-certificaten 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 
bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. Eveneens is binnen dit 
domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
 

  
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Beroepskrachten zijn gedetacheerd vanuit kinderopvangorganisatie KID om op het kindcentrum te 
werken. 
  
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een recente VOG die voldoet aan de eisen vanuit de 

WKO en zijn opgenomen in de continue screening. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 

 
 
Opvang in groepen 

 
Er is één stamgroep voor de opvang van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. 
De beroepskrachten werken volgens een vast rooster. Ieder kind heeft maximaal drie vaste 

beroepskrachten waarvan dagelijks er minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. 
  
Het kindcentrum is geopend tijdens de schoolweken. Indien ouders gebruik willen maken van de 
opvang tijdens de schoolvakanties kan er een contract worden afgesloten bij kinderdagverblijf Kid. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van de september en oktober blijkt dat er conform 
de 
beroepskracht-kind-ratio wordt gewerkt. 

Het integraal Kindcentrum Dongen is gehuisvest in basisschool de Achterberg. De startgroep de 
Tijgertjes is geopend tijdens de schooltijden en gedurende de schoolweken. Er is een 
samenwerkingsverband met de basisschool, hierdoor is de achterwachtregeling voldoende 
gewaarborgd. 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De beroepskrachten spreken Nederlands met de kinderen. De documenten zijn in het Nederlands 
geschreven. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (Beroepskracht) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 

  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
De meldcode kindermishandeling wordt ook binnen dit domein beoordeeld. In de praktijk is 
gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de 

mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 
  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder voert de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit volgens de methode van 
Consument en Veiligheid. 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in juli 2014 en betreffen de actuele 
situatie. De houder beschrijft de veiligheid- en gezondheidsrisico's volgens de vastgestelde 
thema's. 
De plannen van aanpak van beide risico-inventarisatie's zijn opgesteld. Er zijn huisregels opgesteld 
en er is een protocol hygiëne en veiligheid. 
Tijdens werkoverleggen worden de huisregels en de protocollen met de 
beroepskrachten besproken. 

 
Meldcode kindermishandeling 
 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld welke voldoet aan de 
beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij de 
beroepskrachten. 

 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Op het kindcentrum zijn altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig. De groepen werken samen met 
de naastgelegen groep. Door de inrichting van het gebouw is er middels ramen zicht op de 

naastgelegen groepsruimte en verschoningsruimte. Het vierogenprincipe is beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 19-06-2014) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
De groepsruimte van de Tijgertjes heeft een bruto speeloppervlak van ongeveer 60 m², voldoende 
ruim voor de opvang van 16 kinderen. 
De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal, de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en conform het pedagogisch beleid ingericht. Er is voldoende ruimte voor verschillende 

activiteiten. 
De op te vangen kinderen zijn in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud en maken geen gebruik van een 
slaapruimte. In de groepsruimte zijn rustplekken gecreëerd a.h.v. "kabouterbedjes" waar kinderen 

kunnen rusten. 
 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelruimte is ongeveer 100 m², ruim voldoende voor de opvang van 16 kinderen. 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

Informatie 
 
Ouders ontvangen informatie tijdens het kennismakingsgesprek, het informatieboekje en via de 
website: www.bs-achterberg.nl. 
Op de website is het pedagogisch beleidsplan, het pedagogisch werkplan en het laatste 
inspectierapport geplaatst. 

  
Conclusie:  
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid en welke beroepskracht op welke dag bij 

de groep Tijgertjes werkt. Hiermee wordt voldaan aan de eisen gesteld in de WKO. 
 
Oudercommissie 
 

De houder heeft een reglement oudercommissie die voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dit 
reglement is vastgesteld. 
  
Tijdens het inspectiebezoek was er nog geen oudercommissie samengesteld, daarom zijn de 
overige voorwaarden niet beoordeeld. 
  
De houder heeft actief inspanningen getoond om een oudercommissie te werven: 

- ouders worden hiervoor uitgenodigd tot deelname tijdens het intakegesprek. 
- in de groepsruimte hangt een formulier voor de ouders die geïnteresseerd zijn in deelname aan 
de oudercommissie. 

- in de nieuwsflits staat een oproep voor deelname aan de oudercommissie. 
- tijdens de ouderavond (2 oktober 2014) zijn ouders uitgenodigd tot deelname aan de 
oudercommissie, 3 ouders hebben aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn. Deze ouders 

worden momenteel actief benadert en geïnformeerd over deelname aan een oudercommissie. 
  
Conclusie: 
Er is nog niet voldaan aan de eisen gesteld binnen de WKO, omdat de oudercommissie nog niet is 
opgericht. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 

 
 De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 

(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten 
 
Externe klachtenregeling voor ouders en oudercommissie 
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld. In de interne klachtenregeling wordt 
verwezen naar een aansluiting bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) voor de 

externe regeling. 
Er zijn geen klachten geweest in de afgelopen periode. Integraal Kindcentrum Dongen is geopend 
sinds 1 september 2013. De houder heeft een klachtenverslag opgesteld en doorgestuurd naar de 
toezichthouder. 
  
De overige voorwaarden zijn niet beoordeeld daar de oudercommissie momenteel wordt opgericht 
en er geen klachten zijn geweest. 

  
Conclusie: 

Binnen het domein klachten wordt er voldaan aan alle eisen gesteld binnen de WKO.  
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Reglement oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website (www.kinderopvangindongen.nl) 
  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

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

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

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

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

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

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

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

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

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

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

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

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

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

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

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 

opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

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

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

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

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Integraal Kindcentrum Dongen 

Vestigingsnummer KvK : 000050435078 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Integrale Kindcentra Dongen 

Adres houder : Glorieux 5 
Postcode en plaats : 5101XS DONGEN 

KvK nummer : 50435078 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. Butler 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : DONGEN 

Adres : Postbus 10153 
Postcode en plaats : 5100GE DONGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-10-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 23-10-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-11-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 11-11-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-11-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 02-12-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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

 
 

 

 


