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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. 

Tijdens dit onderzoek bij Kinderdagverblijf Pepeloentje zijn alle voorwaarden die op deze locatie 

van toepassing zijn beoordeeld. 

 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek is de locatie niet fysiek bezocht in verband met corona en de 

toenemende besmettingen. 

 

 

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten van het kinderdagverblijf.  

Kinderdagverblijf Pepeloentje is een kleinschalig kinderdagverblijf en is gevestigd aan de 

Dorpstraat 54c te Groessen. Het kinderdagverblijf beschikt onder andere over een grote 

uitdagende buitenspeelruimte voor de kinderen. Er wordt opvang geboden aan maximaal 36 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, verdeeld over drie stamgroepen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2018 en 2019 werd aan alle onderzochte voorwaarden 

voldaan. In maart 2020 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of 

het kinderdagverblijf aan de voorwaarden voldoet om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 28 

naar 36 kindplaatsen. De uitbreiding is toegekend. In het jaarlijks onderzoek van 2020 wordt aan 

alle voorwaarden voldaan.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 2021  

In verband met de toename van het aantal corona besmettingen heeft dit jaarlijks onderzoek niet 

op de locatie plaatsgevonden. Door telefonische gesprekken met beroepskracht(en) en/of houder 

en een documentenonderzoek is de toezichthouder tot onderstaande bevindingen gekomen 

De toezichthouder heeft met de houder gesproken over beleid veiligheid en gezondheid. Zie voor 

nadere informatie het rapport.   

Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De houder en de 

beroepskrachten waren toegankelijk en hebben de toezichthouder van de benodigde informatie 

voorzien. 

 

Conclusie 

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat na herstel aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet 

kinderopvang wordt voldaan. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt geen gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. De meeste pedagogisch 

medewerkers zijn hiervoor wel gekwalificeerd. Startblokken is een programma voor voor-en 

vroegschoolse educatie (VVE).   

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, waarin het binnen de organisatie geldende 

beleid staat. 

 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld door de onderwerpen te 

bespreken bij het teamoverleg. De houder vertelt; 'Leden van het team die niet aanwezig waren 

worden geacht de notulen te lezen. Stagiaires wordt gevraagd om verbeterpunten aan te kaarten 

als ze het plan gelezen hebben' 

 

Uit het telefonisch interview kwam naar voren dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van en 

handelen naar het pedagogisch beleid. 

Een beroepskracht vertelt dat ze een discussie hebben gehad over het nut en de duur van een 

time-out. Belonen en straffen moeten passen bij de leeftijd en de context. Het aangepaste beleid 

hierover wordt opgenomen in het algemeen pedagogisch beleid.  

 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde. 

Pedagogische praktijk 

De toezichthouder heeft geen observatie in de praktijk uitgevoerd. In plaats daarvan heeft een 

telefonisch interview met een beroepskracht plaatsgevonden. De pedagogisch praktijk is dus niet 

geobserveerd. 

 

De toezichthouder heeft op grond van dit interview de keuze gemaakt een algemene beschrijving 

te geven over wat de beroepskracht telefonisch aangeeft ten aanzien van de pedagogische 

praktijk: 

 

Uit het interview met een beroepskracht blijkt dat zij het belangrijk vind dat de kinderen zich thuis 

voelen bij de opvang. Een manier omdat te bereiken door te werken vaste beroepskrachten op de 
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groep en met vaste gezichten voor het kind. Ze zegt;  'Vertrouwen moet je opbouwen'. Ze geeft als 

voorbeeld dat een kind in deze tijd met de huidige coronamaatregelen een grotere overgang 

aantreft tussen de situatie thuis en de omgeving op het kinderdagverblijf. De overgang is voor de 

kinderen groter. Ze houden er als beroepskrachten dan ook extra rekening mee.  Ze letten op de 

hoeveelheid en soort prikkels die een kind kan verwerken. Ze geven extra aandacht aan het kind 

en ze houden contact met de ouders.  

 

Van de uitvoering van de persoonlijke competentie kan de pedagogisch medewerker van 

Pepeloentje bijvoorbeeld van de visie 'Op veel buiten zijn en de kinderen de natuur laten ervaren', 

veel voorbeelden geven. Bewegen doen kinderen graag over het algemeen, ook met klimmen en 

klauteren. Kinderen worden uitgedaagd mee te doen. De beroepskracht vertelt; "Ook als het slecht 

weer gaan we naar buiten, soms wat korter. En ook de baby's gaan mee, ingepakt zo nodig zodat 

ze niet afkoelen. Alle kinderen zijn met de sneeuw buiten geweest om te spelen of om de sneeuw 

te ervaren, een kind van een jaar kan gewoon rollen in de sneeuw en plezier maken'.  

De beroepskracht vertelt over de visie om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zelf je 

jas aandoen, zelf opruimen, helpen tafel dekken etc. En kinderen te laten kiezen wat ze zouden 

willen doen, waarbij de beroepskracht oplet en probeert grenzen te verleggen van de kinderen.  

 

 

UIt het telefonisch interview blijkt ook dat er groepsoverstijgende activiteiten worden 

georganiseerd.  

Zo gaan de peuters en dreumesen samen in de kring met een vaste dagplanning. De kinderen 

weten waar ze aan toe zijn. De beroepskracht zegt;  'We oefenen met;  'Wil je even wachten K. 

alsjeblieft,  nu mag S. vertellen. Of; zie je dat P. heel verdrietig is? Wat kun je doen?' Emoties 

worden benoemd. 

Bijvoorbeeld; 'Ik zie dat je boos bent' of 'Zie je dat L. blij is dat je haar helpt'  

Zo leer je kinderen ook rekening te houden met elkaar en compassie ervaren met elkaar.  

 

 

Conclusie 

 Ondanks dat de toezichthouder geen oordeel heeft gegeven, wordt verwacht dat op basis van dit 

onderzoek de pedagogische praktijk op deze locatie redelijkerwijs in overeenstemming is met de 

Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerker) 

 Website (www.pepeloentje.nl   website https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen) 

 Nieuwsbrieven 

 Pedagogisch werkplan (Kinderdagverblijf Pepeloentje versie december 202o) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten, ook de beroepskrachten die zijn gestart na juli 2020 zijn geregistreerd in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder.  

 

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Van de beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker is het diploma vorig jaar ingezien. 

Zij beschikken allen over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

De beroepskrachten ( twee ) die gestart zijn na juli 2021 bezitten een diploma van een passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 

Werk.   

 

Conclusie 

Aan de voorwaarde wordt voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 1 maart 2021. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van 

week zes en zeven van 2021 ingezien. 

 

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kinderdagverblijf staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 36 

kindplaatsen. 

 

De opvang vindt plaats in drie stamgroepen. 

 

naam groep    Leeftijd kinderen   Aantal kinderen  

 Kleine Beer   0 tot 1,5 jaar     12 

 Grote Beer   1,5 tot 2,5/3 jaar     16 

 Reuze Beer   2,5 /3  tot 4 jaar      8 

 

Conclusie 

De omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerker) 

 Personenregister Kinderopvang (11 maart 2021) 

 Website (www.pepeloentje.nl   website https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen) 

 Nieuwsbrieven 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Pedagogisch werkplan (Kinderdagverblijf Pepeloentje versie december 202o) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid van KDV Pepeloentje 

 

Dit beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen:  

 Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven. 

 Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico's (veiligheid, gezondheid  en grensoverschrijdend gedrag 

 De uitvoer van het vierogenprincipe 

 De opvang van de peutergroep is 2020 in de verbouwde kapschuur gevestigd. De 

verschoonplek is niet voorzien van een extra watertappunt. Uit het interview blijkt dat de 

houder  passende maatregelen heeft genomen om hygiënisch te kunnen werken bij de 

verschoonplek,  

Uit het telefonisch interview met de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek blijkt dat 

veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende gereduceerd worden middels passende maatregelen. 

Alleen voor veilig slapen is het onderzoek uitgebreid.  

 

 

Veilig slapen 

De houder gebruikt spijlenbedjes binnen, buitenbedjes, kinderwagens en hangwiegjes. Een 

buitenbed en een spijlen bed zijn een veilig bed. 

 

Aan het gebruik van kinderwagens en hangwiegjes heeft de toezichthouder extra aandacht 

besteed.     

De locatie heeft een beleid Veilig slapen van november 2020 met maatregelen om het risico op 

wiegendood te beperken. Er wordt een toestemmingsformulier bij gebruikt dat ouders kunnen 

tekenen indien wordt afgeweken van de adviezen zoals bij een andere slaaphouding dan de rug of 

gebruik van buitenbed, kinderwagen of hangwieg.  

 

In de protocol voor Veilig slapen van Pepeloentje staat; 

- 'een veilig bed heeft de voorkeur' . 

- 'Kinderen worden alleen te slapen gelegd in een kinderwagen als het bijvoorbeeld niet in slaap 

kan vallen in de slaapruimte of wanneer het in slaapt valt tijdens het wandelen. Hierbij is altijd 

direct toezicht door de pedagogisch medewerker (s)'.  
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- 'Bij 1.Hangwieg. Uitgangspunt in ons beleid Veilig Slapen is dat kinderen in de slaapkamer in een 

bedje te slapen worden gelegd' 

 

In de bijbehorende schriftelijke verklaring die ouders ondertekenen indien wordt afgeweken staat; 

- 'Hieronder kunt u aangeven dat op uw uitdrukkelijke verzoek uw kind op een andere manier en/of 

hulpmiddel te slapen wordt gelegd. Wij hebben u gewezen op de risico’s die dit met zich 

meebrengt' 

- Bijvoorbeeld; Toestemming voor het slapen in een buitenhuisje/kinderwagen. Antwoord ja of nee. 

De ouder kan dit ondertekenen 

 

In het modelprotocol Veilig slapen staat; 

De schriftelijke verklaringen moeten duidelijk aangeven hoe en waarom van de preventieadviezen 

wordt afgeweken en dienen om te kunnen aantonen dat het kinderdagverblijf zorgvuldig te werk is 

gegaan'.  

 

Het huidige toestemmingsformulier( de schriftelijke verklaring) benoemt het risico en de 

mogelijkheden. Er wordt niet ingegaan op pogingen om het kind te laten slapen in een veilig bed, 

niet op oefenen in welke termijnen om het kind alsnog wel in veilig bed te laten slapen.  

De toezichthouder constateert dat het huidige beleid en de toestemmingsformulier niet volledig 

zijn.  

 

Herstel is aangeboden op 9 maart 2021 aan de houder om de houder gelegenheid te geven alsnog 

aan de voorwaarden te voldoen binnen een gestelde termijn.  

 

De houder is de afspraken binnen de gestelde termijn nagekomen.  

In het toegezonden beleid 'Veilig slapen' van 11 maart 2021 wordt aan de voorwaarden voldaan.  

 

 

Conclusie   

Er wordt na herstel aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerker) 

 Toestemmingsformulier(en) (20 november 2020 en 11 maart 2021) 

 Website (www.pepeloentje.nl   website https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (november 2020) 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 
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 Beleid veilig slapen Pepeloentje november 2020  

 Beleid veilig slapen Pepeloentje 15 maart 2021 

 Modelprotocol Veilig slapen in de kinderopvang en bij gastouders november 2020 op basis van 

landelijke richtlijn Preventie Wiegendood.  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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) 

 

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
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- 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet 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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

 

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) 

 

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 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Pepeloentje 

Website : http://www.pepeloentje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000009681574 

Aantal kindplaatsen : 36 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Elisabeth Hendrika van Kerkhoff-van Ditshuizen 

KvK nummer : 09127080 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Ine Horstink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Duiven 

Adres : Postbus 6 

Postcode en plaats : 6920 AA DUIVEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 15-03-2021 

Zienswijze houder : 18-03-2021 

Vaststelling inspectierapport : 22-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 22-03-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 29-03-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De inspectie bij ons kinderdagverblijf is prettig en soepel verlopen. Dit keer telefonisch vanwege de 

corona maatregelen. 

  

Fijn dat de elementen en de visie vanuit ons pedagogisch beleidsplan ook worden terug gezien op 

de werkvloer. 

Dit vinden we erg belangrijk. 

  

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van onze organisatie. 

We zullen er dan ook alles aan doen om deze te waarborgen. 

  

Tijdens het onderzoek kregen we gelegenheid om het veilig slapen protocol aan te passen. Dit 

hebben wij dan ook direct uitgevoerd. 

Ook hebben wij de risico’s besproken van het slapen in een kinderwagen en waarom wij deze 

keuzes maken. 

Dit gebeurd altijd met toestemming van ouders. Zij tekenen hier ook voor. In ons protocol “veilig 

slapen” beschrijven wij ook de slaapplekken van Pepeloentje. 

Na goed overleg hebben wij uiteindelijk besloten om nieuwe buitenslaap bedden aan te schaffen, 

om zo de slaapplek in de kinderwagens te vervangen voor buitenslaap bedden. 

Dit omdat in het protocol “veilig slapen” van het RIVM staat vermeld dat een kinderwagen geen 

veilige slaapplek is. 

  

Op deze plek wil ik graag onze pedagogisch medewerkers een pluim geven! 

Zij zorgen iedere dag weer voor een fijne, vertrouwde en uitdagende plek voor de kinderen. 

 

Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ruby van Kerkhoff   

 

 

 

 

 

 

 


