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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 8 februari 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-
kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. Tevens
zijn de voorwaarden waaraan het pedagogisch beleidsplan vanaf juli 2015 moet voldoen, beoordeeld. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

Beschouwing
Organisatie 
Kinderdagverblijf Evy is een eenmanszaak die bestaat uit een kinderdagverblijf en een webshop waar kleding en
kinderspeelgoed wordt verkocht. De houder is verantwoordelijk voor de rondleidingen, planning en plaatsing. De
leidinggevende is verantwoordelijk voor het implementeren van het beleid, het aansturen van de beroepskrachten
en het dagelijks reilen en zeilen op het kinderdagverblijf. Zij wordt hierbij ondersteund door een assistent-
leidinggevende. Beiden zijn tevens werkzaam als beroepskracht op de groep. 

Locatie 
Het kinderdagverblijf bestaat uit één verticale stamgroep waarin maximaal vijftien kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar kunnen worden opgevangen. Het kinderdagverblijf bevindt zich in een pand aan een winkelstraat en heeft
de beschikking over twee slaapkamers; de slaapkamer van de peuters is in het souterrain. Het team van
beroepskrachten is redelijk stabiel en al lang werkzaam op de locatie. Eind 2015 is er één nieuwe beroepskracht in
dienst getreden. Bij ziekte, vakantie of verlof wordt de vervanging onderling geregeld, zodat er geen invalkrachten
ingezet hoeven te worden. 

Oudercommissie 
Op 10 februari 2016 is er telefonisch contact geweest met een lid van de oudercommissie. De oudercommissie is
zeer tevreden over het kinderdagverblijf. Het contact met de directie is open en transparant: er vindt regelmatig
overleg plaats waarbij de oudercommissie inspraak heeft en advies kan geven. Binnen het team is weinig verloop:
de beroepskrachten zorgen met hart en ziel voor de kinderen en er zijn voldoende beroepskrachten aanwezig.
Met betrekking tot de veiligheid en gezondheid is de oudercommissie ook tevreden, evenals met de inrichting van
zowel de binnen- als de buitenruimte.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Vanaf juli 2015 dient het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en observeerbare termen te beschrijven hoe
beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en hoe zij
ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Ook dient
beschreven te zijn op welke wijze de beroepskrachten worden toegerust voor deze taak en hoe zij daarbij
ondersteund worden. Deze voorwaarden ontbraken in het pedagogisch beleidsplan van Evy maar de
toezichthouder heeft in het kader van overleg en overreding de houder in de gelegenheid gesteld om het
beleidsplan aan te passen. De leidinggevende heeft op 18 februari 2016 de aangepaste versie van het
pedagogisch beleidsplan opgestuurd. Hierin is onder andere opgenomen dat de kinderen eenmaal per jaar worden
geobserveerd en er, naar aanleiding van deze observaties oudergesprekken plaatsvinden, alsmede dat de
beroepskrachten tijdens werkoverleg opvallend gedrag van de kinderen bespreken en een plan opstellen om het
gedrag in kaart te brengen. Er is beschreven dat ouders doorverwezen kunnen worden naar externe instanties en
dat de beroepskrachten door middel van vakliteratuur en workshops hun kennis kunnen ontwikkelen. Het
pedagogisch beleidsplan voldoet hiermee aan de voorwaarden.

Pedagogische praktijk
Het inspectiebezoek op het kinderdagverblijf heeft 's ochtends plaatsgevonden. Het pedagogisch handelen van de
beroepskrachten is beoordeeld naar aanleiding van observaties in de groep tijdens het vrij spelen en het fruit eten
aan tafel. Uit de observaties is gebleken dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan de pedagogische
basisdoelen. 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief jegens de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het
kind begrijpen en reageren adequaat op het kind. Zo zegt een beroepskracht tegen een kind, dat het kind niet
lekker is geweest en dat de beroepskracht begrijpt dat het kind niet helemaal fit is. Er wordt rekening gehouden
met de individuele behoeftes van de kinderen. De beroepskrachten benoemen de verbale en non-verbale signalen
van de kinderen. Wanneer één van de baby's begint te huilen zegt de beroepskracht tegen de baby dat de fles
warm gemaakt wordt en de baby zo de fles zal krijgen. De beroepskracht neemt het kind op schoot en gaat bij
twee andere kinderen aan tafel zitten waarbij zij aan de baby vertelt wat ze gaan doen. De beroepskrachten
voeren gesprekken met de kinderen naar aanleiding van wat de kinderen zelf vertellen of wat de beroepskrachten
weten over de kinderen. Wanneer alle beroepskrachten binnen zijn, doen de beroepskrachten een overdracht
waarbij zij kort alle kinderen en hun bijzonderheden bespreken. Hier komen ze bij de kinderen op terug: zo vraagt
een beroepskracht aan een kind of het weer helemaal opgeknapt is nadat het ziek is geweest. Uit bovenstaande
beschrijving blijkt dat de beroepskrachten voldoende zorg dragen voor het waarborgen van de emotionele
veiligheid. 

Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Zo zegt een beroepskracht
tegen een kind dat het al bijna naar de basisschool gaat en dat het weet dat op de glijbaan niet met speelgoed
mag worden gespeeld. De beroepskracht legt aan het kind uit waarom dit niet mag: om te voorkomen dat de
kleine kinderen het na gaan doen en er ongelukken kunnen gebeuren. Hiermee maakt de beroepskracht de
kinderen zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. De kinderen krijgen duidelijk de ruimte voor zelfsturing, maar de
beroepskracht is voor de kinderen beschikbaar als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Zo zijn er twee
kinderen bezig met een knutselwerkje voor Valentijnsdag, waarbij de beroepskracht aanwezig is om hen uit te
leggen wat zij kunnen doen. Na afloop mogen de kinderen kiezen hoe zij hun kunstwerk versieren. De kinderen
die zelfstandig naar de wc kunnen, gaan na het tafelmoment naar de wc, de beroepskrachten controleren alleen
of zij geweest zijn en of het gelukt is. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf hun jassen aan te trekken.
De beroepskrachten blijven beschikbaar ter ondersteuning voor als het niet lukt. Uit bovenstaande blijkt dat de
kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van hun persoonlijke competenties te komen.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan (versie 2016), ontvangen op 15 & 18 februari 2016 
- Observatie in de groep
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Alle personen (vaste beroepskrachten en stagiairs) die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een
geldige verklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment
niet ouder is dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit oordeel is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het
laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden. Er zijn twee stagiairs die boventallig worden ingezet.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep waarin maximaal vijftien kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen
worden opgevangen.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep worden namelijk veertien kinderen opgevangen door drie beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 4 en 5 van 2016 en de bijbehorende werkroosters
van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn
ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

In de ochtend is er een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig. De beroepskrachten kunnen in het
geval van een calamiteit een beroep doen op de leidinggevende, de assistent-leidinggevende en de eigenaar. De
twee laatstgenoemden kunnen binnen vijftien minuten op de locatie aanwezig zijn. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 7.30 tot 16.30 uur, van 8.30 tot 18.00 uur,
van 9.30 tot 18.00 uur of van 10.00 tot 18.00 uur. Zij pauzeren ieder officieel 45 minuten tussen 12.30 en
15.00 uur. Indien er drie beroepskrachten werkzaam zijn die ieder 45 minuten pauzeren, wordt er tijdens de
middagpauze langer dan twee uur aaneengesloten afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio; dit is niet
toegestaan. De leidinggevende verklaart echter dat het in de praktijk niet voorkomt dat de beroepskrachten ieder
45 minuten afwezig zijn en zij vaak in de groep hun pauze doorbrengen. 

Met bovenstaande werktijden wordt er niet voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste
beroepskracht-kind-ratio, aangezien er na 9.30 uur niet mag worden afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio.
Uit het rooster en de presentielijsten van week 4 tot en met 6 van 2016, waarop de brengtijden van de kinderen
worden geregistreerd, blijkt dat er op meerdere dagen van 9.30 tot 10.00 uur, (om 10.00 uur arriveert de derde
beroepskracht), is afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit was ook het geval tijdens het inspectiebezoek.
Tevens blijkt uit de roosters en presentielijsten dat het voorkomt dat er een beroepskracht alleen aanwezig is in
het kindercentrum terwijl er wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Zo worden er op woensdag 27
januari 2016 totdat de tweede beroepskracht om 9.00 uur arriveert, tien kinderen opgevangen door één
beroepskracht. Uit het rooster blijkt dat er geen tweede volwassene aanwezig was in het pand.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op locatie 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 11 februari 2016 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 4 en 5 2016, ontvangen op 8 februari 2016 
- Presentielijsten week 4 en 5 2016, ontvangen op 15 en 17 februari 2016

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub c sub d Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 lid 3 sub b sub c Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)

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

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Maandelijks vindt er een werkoverleg plaats met het hele team waarin onder andere de protocollen met
betrekking tot de veiligheid en gezondheid worden besproken. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het te
voeren beleid en brengt de beroepskrachten op de hoogte als er wijzigingen hebben plaatsgevonden. De
uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld op basis van speerpunten. Op het gebied van de
gezondheidsrisico's is gelet op het binnenmilieu van de kinderopvang. Op het gebied van de veiligheidsrisico's is
gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent het evacueren. Uit onderstaande voorbeelden blijkt
dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleid en de protocollen en hiernaar handelen. 

Gezondheid 
Met betrekking tot de gezondheid is er gelet op het binnenmilieu. Er wordt voldoende geventileerd en gelucht in de
groepsruimte. Aan de voorkant zit een ventilatierooster, aan de achterkant, kan via een kleine hal de deur naar
buiten worden opengezet en ook in de keuken staat het raam open. In de slaapkamer in het souterrain staat het
raam open. De beroepskracht en leidinggevende verklaren dat zij dit dagelijks bij binnenkomst doen. In de groep
is een CO2-meter die tijdens het inspectiebezoek een waarde aangeeft van 693 ppm waarbij een groen lichtje
brandt. Deze waarde is een indicator of er een gezond en prettig binnenklimaat is. In een goed geventileerde
ruimte zal er een CO2-waarde lager dan 800 PPM worden gemeten. Waardes boven 1000 PPM duiden op een
onvoldoende geventileerde ruimte. In de groepsruimte hangt het protocol ventileren: hieruit blijkt dat de
beroepskrachten handelen conform de werkinstructies die zijn opgenomen in het protocol. 

Veiligheid 
De beroepskracht verklaart dat er jaarlijks ontruimingsoefeningen plaatsvinden, waarvan er altijd minstens één
onaangekondigd is. Wanneer er ontruimd moet worden, nemen de beroepskrachten de kinderen die kunnen lopen
aan een ringentouw waaraan de kinderen zich vast kunnen houden, mee naar buiten. De baby's worden gedragen
of meegenomen in draagzakken. De beroepskrachten nemen de map met kindgegevens en de telefoon mee naar
buiten en verzamelen zich met de kinderen op een vooraf besproken locatie waarvan de beroepskrachten op de
hoogte zijn. De beroepskracht verklaart dat zij twee vluchtwegen hebben vanuit het souterrain waar de oudste
kinderen slapen. Indien nodig kunnen de kinderen ook via het raam geëvacueerd worden vanuit het souterrain.
Het ontruimingsplan hangt op meerdere plaatsen in de groepsruimte. Uit het bovenstaande blijkt dat de
beroepskrachten op de hoogte zijn van wat zij moeten doen bij een ontruiming.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de signalen van kindermishandeling en weten welke stappen er
ondernomen moeten worden bij vermoedens van kindermishandeling. Tijdens werkoverleg wordt de meldcode
besproken. Binnen de organisatie is geen aandachtsfunctionaris kindermishandeling aangesteld.

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe wordt vormgegeven aan de hand van cameratoezicht. In de groepsruimte is een camera
geplaatst die het grootste gedeelte van de groepsruimte in beeld heeft; de directie heeft toegang tot deze
beelden. Wanneer een beroepskracht alleen aanwezig is, dient zij in het zicht te blijven van de camera. In de
slaapkamers staan babyfoons waarvan de ontvangers in de groepsruimte staan en de deur naar de badkamer
blijft openstaan wanneer één beroepskracht bij de kinderen aanwezig is.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de leidinggevende 
- Protocol ventileren, ingezien op locatie 
- Evacuatieplan, ingezien op locatie 
- Notulen werkoverleg d.d. 23 november 2015, ontvangen op 8 februari 2016
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De groepsruimte is passend en in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen
ingericht. Zo is er een grote tafel met een lange bank en zijn er kinderstoelen met verkleiners voor de jongere
kinderen aanwezig; er zijn twee boxen voor de baby's en een kleine glijbaan en ander speelmateriaal voor de
oudere kinderen. In de vensterbank liggen kussens waar de kinderen kunnen zitten om bijvoorbeeld boekjes te
lezen en in de groepsruimte is een kast met speelgoed waar de kinderen zelf toegang toe hebben. Voor de
jongere kinderen is de slaapkamer op de begane grond en voor de peuters is de slaapkamer in het souterrain.

Buitenspeelruimte
De buitenruimte is ingericht met een klein speelhuis, een grote picknicktafel, een zandbak en een kruiprups. De
kinderen hebben de beschikking over los speelmateriaal zoals auto's. De beroepskracht en de leidinggevende
vertellen dat zij bezig zijn om de buitenruimte anders in te gaan richten.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de beroepskrachten
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Ouderrecht

Informatie
Ouders worden middels de website geïnformeerd over de aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
de klachtenregeling. Via de website is de gehele klachtenregeling in te zien waarin is opgenomen dat ouders zich
tot de Geschillencommissie kunnen richten.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin momenteel vier leden zitting hebben. Eén lid zal de
oudercommissie binnenkort gaan verlaten en twee ouders hebben zich inmiddels aangemeld om deel te nemen
aan de oudercommissie waardoor de commissie dan uit vijf leden zal bestaan.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat een klacht zorgvuldig
onderzocht wordt en de ouder zoveel mogelijk op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en de
behandeling van de klacht. De Klachtenregeling voldoet hiermee aan de voorwaarden. Het kinderdagverblijf is
sinds 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
- Klachtenregeling Evy, ontvangen op 15 februari 2016 
- Bevestigingsbrief inschrijving bij de Geschillencommissie, ingezien op locatie 
- www.kinderdagverblijfevy.nl, geraadpleegd op 9 februari 2016 
- Telefonisch contact met een lid van de oudercommissie d.d. 10 februari 2016
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Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is
niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
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.
Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. 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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
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.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

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.

Binnenspeelruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, 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.
De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
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- 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.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens 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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf EVY
Vestigingsnummer : 000008711569
Website : http://kinderdagverblijfevy.nl
Aantal kindplaatsen : 15
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Evelien Serpenti
KvK nummer : 34115620
Website : www.kinderdagverblijfevy.nl

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. drs. G. Colegem

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 08-02-2016
Opstellen concept inspectierapport : 18-02-2016
Zienswijze houder : 26-02-2016
Vaststellen inspectierapport : 03-03-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 03-03-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 03-03-2016

Openbaar maken inspectierapport :
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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 afgezien van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
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