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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

  
Algemeen  
Kinderdagverblijf Zandvlinder is een kinderdagverblijf gehuisvest in de wijk Crabbehof te 
Dordrecht. Het is gevestigd bij zorgcentrum de Vijverhof. 
Zandvlinder is een biologisch en ecologisch kinderdagverblijf met respect voor mens, dier en 
omgeving. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit drie vaste groepen en een flexgroep. 
  
Inspectiehistorie 
In 2014 heeft er een reguliere jaarlijkse inspectiebezoek plaatsgevonden, waarbij geen 
tekortkomingen zijn geconstateerd. 
In 2015 bleek ten tijde van de inspectie van een aantal kinderen geen toestemmingsverklaring 
aanwezig was voor opvang in een tweede stamgroep. In het kader van overleg en overreding heeft 
de houder deze toestemmingsverklaringen laten tekenen en vervolgens toegestuurd aan de 
toezichthouder. Hiermee is dit onderdeel beoordeeld als voldoende. 
  
Huidige inspectie 
Op 29 februari 2016 heeft een regulier jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. 
De bevindingen op hoofdlijnen zijn dat de houder voldoet aan de kernzaken uit de Wet 
kinderopvang. De sfeer op de groepen is gemoedelijk en rustig. De beroepskrachten toonden zich 
zorgzaam en alert. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
KDV Zandvlinder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld waarin de visie op de omgang met 
kinderen is vastgelegd. 
In het pedagogisch beleidsplan staat:  
"Wij geloven in de mogelijkheid om een plek te creëren waarin eenieder zich veilig en prettig voelt. 
Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar aan zijn behoeften tegemoet gekomen wordt. Dit 
geldt voor zowel het kind, de medewerk(st)er als de ouder. 
Ons doel is het kind de gelegenheid geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een 
zelfverzekerd mens met daarbij respect voor mens, dier en omgeving." 
  
KDV Zandvlinder heeft haar visie ontleend aan de gedachten over opvoeding en ontwikkeling van 
kinderen door 'Emmi Pikler' en 'Reggio Emilia'. Het stellen van regels en grenzen is gebaseerd op 
de 'Gordon'-methode. 
  
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn concreet en observeerbaar opgenomen in het 
beleidsplan. Deze competenties zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren 
van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van normen en waarden tijdens de 
opvang. 
  
Tevens zijn in het beleidsplan praktische onderwerpen opgenomen over bijvoorbeeld de 
beroepskracht-kind-ratio, het wennen, het vier-ogenprincipe en de groepssamenstelling. Ook wordt 
aandacht besteed aan de dagindeling. ruildagen en extra dagen, biologische voeding, natuurlijk 
speelgoed, veiligheid en hygiëne, samenvoeging en vervanging, achterwacht, etc. 
  
Aanvullend op het centrale pedagogisch beleidsplan is een werkplan opgesteld waarin specifieke 
zaken zijn benoemd die van belang zijn bij de opvang van baby's, dreumesen of peuters. 
  
Tezamen voldoen deze documenten aan de gestelde kwaliteitseisen. 
  
Per 1 juli 2015 zijn voorwaarden opgenomen in de Wet kinderopvang over observeren, signaleren 
en doorverwijzen van kinderen in de kinderopvang. KDV Zandvlinder heeft hierover in het 
pedagogisch beleid deze onderwerpen verantwoord. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
De Wet kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen 
pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de 
persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden 
overgedragen. 
  
De houder waarborgt de uitvoering van het pedagogisch beleid in het teamoverleg. Tevens vinden 
op structurele basis locatieoverleg of groepsbesprekingen plaats. De beroepskrachten bespreken 
praktische en inhoudelijke zaken in aanwezigheid van en met hun leidinggevende. 
  
Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de 
observatie op de groepen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. 
Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen en ontvangst van kinderen op de peutergroep, het buiten 
spelen en de broodmaaltijd bij de dreumesgroep. 
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Emotionele veiligheid 
De kinderen worden enthousiast ontvangen bij binnenkomst. De beroepskrachten hebben veel 
aandacht voor de kinderen en de ouders. 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, voorkeur). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt. 
Kinderen die moeite hebben met afscheid nemen krijgen extra aandacht. De beroepskracht zegt: 
'papa komt je straks weer halen'. De beroepskracht tilt het huilende kind op en troost het. Samen 
zwaaien ze naar papa. Het kind is even later vrolijk aan het spelen. 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
Eén van de kinderen heeft een feestmuts op, ze viert vandaag haar afscheid. De beroepskracht 
zegt: 'we gaan opruimen en daarna gaan we een feestje vieren'. 
De kinderen helpen mee opruimen, de beroepskrachten geven het goede voorbeeld.  
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. 
  
Persoonlijke competentie 
Na het opruimen gaan de kinderen aan tafel zitten. Het kind met de feestmuts mag op een aparte 
stoel zitten. De beroepskracht vraagt: 'waarom hangen er slingers op?' De beroepskracht legt uit 
dat het meisje niet jarig is, maar weg gaat van de groep. 
Met elkaar worden er liedjes gezongen, het meisje met de feestmuts mag zeggen welk liedje ze wil 
zingen. Ze noemt een liedje, 'olifantje in het bos', de kinderen en de beroepskrachten zingen mee.  
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen 
beschikbaar als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag.  
Als de kinderen buiten gaan spelen worden ze geholpen met de jas aantrekken en de schoenen aan 
doen. De kinderen die het zelf willen doen, mogen zelf de jas en schoenen aan doen. Er is (binnen 
en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en 
open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Na het buiten spelen 
krijgen de dreumesen allemaal een eigen washand. Ze poetsen zelf hun handen en hun gezicht. De 
beroepskracht houdt een spiegel voor, de kinderen kijken of hun gezicht al schoon is. Als een kind 
de washand op de grond gooit zegt de beroepskracht: 'je mag toch niet met de washand gooien?' 
De inrichting van de groepsruimten sluit aan op de behoefte van kinderen. 
  
Sociale competentie 
De kinderen worden gestimuleerd samen te spelen zonder ruzie te maken. 
De beroepskrachten begeleiden interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om 
sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, 
wachten, helpen). De kinderen ruimen samen het speelgoed op voordat ze aan tafel gaan. De 
beroepskrachten helpen en stimuleren de kinderen daarbij. Ze geven complimentjes als kinderen 
mee doen. Ook tijdens het liedjes zingen doen de kinderen mee, ze kijken naar elkaar en naar de 
beroepskrachten en doen hen na. De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de 
kinderen, en tussen kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind 
dragen beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek. Tijdens de broodmaaltijd zegt de 
beroepskracht wat ze doet. Ze snijdt het brood in stukjes. Ze zegt 'brood snijden', de kinderen 
zeggen het na. Ze daagt de kinderen uit om mee te praten en vraagt: 'wat wil je op brood?' De 
kinderen geven antwoord. Als een kind niet reageert laat de beroepskracht de 'pindakaas' zien en 
de 'worst' en de 'kaas'. Het kind wijst aan, de beroepskracht noemt het woord en het kind herhaalt 
het woord. Ook de andere kinderen doen mee en herhalen de woorden. 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. 
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Overdracht van normen en waarden 
De kinderen leren spelenderwijs dat er regels en afspraken zijn die horen bij het groepsgebeuren, 
zoals: lief zijn voor elkaar, elkaar geen pijn doen, niet gooien met speelgoed, blijven zitten tijdens 
het eten, etc. Tevens stimuleren de beroepskrachten dat de kinderen rekening houden met elkaar, 
luisteren naar de beroepskracht, soms moeten wachten op hun beurt en samen spelen in goede 
harmonie. 
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.   
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
  
Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. Op het kindercentrum is voldoende aandacht voor het bieden van emotionele 
veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en 
normen. 
  
Het vier-ogenprincipe 
In het pedagogisch beleidsplan staat: 
'Het 4-ogen principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, 
toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven. 
In verband met dit vier-ogen principe zal er naast een leidster altijd een stagiaire op de groep 
staan. Zo zal een leidster bij ons niet alleen openen en niet alleen sluiten. Wij hebben het 
personeelsrooster en de werktijden hierop aangepast. Tevens hebben wij in alle ruimtes camera’s 
hangen die ook opnemen. Er kunnen dus altijd achteraf nog beelden bekeken worden.' 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en leidinggevende) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. 
Deze zijn na 1 maart 2013 afgegeven en bevatten de juiste screeningskenmerken voor de 
werkzaamheden in de kinderopvang. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende 
voorwaarde uit de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. Hieruit blijkt 
dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Op kinderdagverblijf De Zandvlinder vindt de opvang plaats in 4 stamgroepen met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek weergegeven: 
  

Groep Leeftijd Aantal aanwezige kinderen 
babygroep 0 tot 1,5 6 

dreumesgroep 1,5 tot 2 5 
flexgroep 0 tot 4 7 

peutergroep 2 tot 4 14 

  
 
Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden. 
  
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepsruimtes per week gebruik. 
  
Voor kinderen die in een tweede groep worden opgevangen zijn door de ouders vooraf 
toestemmingsverklaringen getekend. Hierop staat aangegeven om welke andere groep het gaat en 
welke periode hun kind gebruik zal maken van een tweede stamgroep. 
  
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. Door middel van foto's bij de deur wordt 
duidelijk welke beroepskrachten verantwoordelijk zijn voor de groepen. 
De ouders weten zodoende op welke dag hun kind in welke stamgroep verblijft en wie 
verantwoordelijk is voor de begeleiding. 
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Beroepskracht-kindratio 

 
Op basis van de planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke bezetting van de 
groepen is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als 
voldoende beoordeeld. 
 
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten zoals aanwezig tijdens 
het inspectiebezoek weergegeven. 
 
  
Naam groep Kindaantal Leeftijden Aantal vereiste 

beroepskrachten 
Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

babygroep 6 0 tot 1,5 2 2 
dreumesgroep 5 1,5 tot 2 1 1 

flexgroep 7 0 tot 4 2 2 
peutergroep 14 2 tot 4 2 2 

  
  
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
  
De houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor kindercentra tijdens aanvang, lunchpauzes en 
sluiting van de opvang. Op vastgestelde momenten mag 50% van het minimaal verplichte aantal 
beroepskrachten ingezet worden. Voor 9.30 uur, tijdens de lunch en na 16.30 uur wordt de helft 
van het aantal verplichte beroepskrachten ingezet. De beroepskrachten zijn ingezet conform een 
vastgesteld rooster van vroege en late diensten. 
  
Hieruit volgt dat de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke normen. 
  
De achterwacht in geval van calamiteiten is vastgelegd d.m.v. afspraken met collega's. Deze zijn 
goed telefonisch bereikbaar en kan/kunnen in korte tijd op de locatie aanwezig zijn. 
"Aan het begin en eind van de dag bestaat de mogelijkheid dat er zo weinig kinderen zijn dat 1 
leid(st)er het aankan. Dit is maximaal 1 uur. Tijdens dat uur heeft de dienstdoende leidster altijd 
de mogelijkheid om een andere leidster op te roepen als er iets ernstigs gebeurd is. Deze leidster is 
de achterwacht. Meestal is dit de leid(st)er die ’s morgens wat later op het kinderdagverblijf komt 
of ’s middags eerder weggaat. De dienstdoende leid(st)er heeft altijd de telefoonnummers van alle 
andere leidsters gereed zodat een probleem adequaat opgelost wordt." 
  
  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt alleen Nederlands gesproken bij KDV De Zandvlinder. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en leidinggevende) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in mei 2015 door de 
beroepskrachten, hetgeen voldoet aan de wettelijke voorwaarde dat de risico-inventarisaties 
worden jaarlijks opgesteld. 
  
De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen 
toegankelijke ruimtes zijn opgenomen in de inventarisatie. De ingevulde itemlijsten houden 
rekening met de leeftijden van de kinderen. 
  
De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende 
verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. De 
houder hanteert voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s de digitale 
Risicomonitor. 
  
Het plan van aanpak sluit aan op de inventarisatielijsten. Hieruit blijkt welke maatregelen genomen 
worden om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Preventieve maatregelen 
ten behoeve van de kinderen zijn opgenomen in protocollen, huisregels en werkinstructies. Naar 
aanleiding van de meest recente risico inventarisatie is het wenbeleid aangepast, de groepsregels 
en de calamiteitenmap. 
  
Uitgevoerde acties ten bate van de veiligheid: 
- deuren zijn weggehaald, daarvoor in de plaats zijn hekjes geplaatst. 
- de kinderen mogen niet meer met sokken aan van de glijbaan 
- keukenkastjes zijn beveiligd 
- er is meer ruimte i.v.m. het voorkomen van botsen 
- scherpe randen zijn voorzien van hoek- en randbescherming 
- geen hete thee op de groep 
  
Voor specifieke kinderen, bijvoorbeeld met een allergie, is dit aangegeven in de groepsmap. De 
beroepskrachten in het kindercentrum verstrekken geen medicatie verstrekt tenzij hier ouderlijke 
toestemming voor is gegeven. Mogelijkheden voor hygiëne zijn aanwezig zoals zeep, tissues en 
stromend water. 
  
Een formulier voor de registratie van ongevallen is aanwezig.  
Men heeft de volgende maatregelen getroffen naar aanleiding van een signaal: 
- met het verzorgingstehuis zijn afspraken gemaakt omtrent gebruik van de AED. 
- het beleid omtrent aanwezigheid van beroepskrachten op de groep wordt aangepast. 
- protocollen worden aangepast. 
  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aanwezige risico’s in het kindercentrum. Zij handelen 
conform het plan van aanpak om deze risico’s te reduceren. De houder heeft ervoor gezorgd dat de 
beroepskrachten kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie. 
Dagelijks zijn medewerkers met een EHBO/BHV-kwalificatie aanwezig. 
  
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op 
juiste wijze in de praktijk brengen 
  
Het beleid van de houder zorgt er voor dat risico’s voldoende worden gereduceerd. De veiligheid en 
gezondheid van de kinderen kunnen zodoende in voldoende mate gewaarborgd worden gedurende 
de opvang. 
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Meldcode kindermishandeling 

 
KDV De Zandvlinder heeft de meldcode vastgesteld en voorzien van een sociale kaart. Er wordt 
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. 
De meldcode wordt in elk geval jaarlijks besproken op het teamoverleg. 
 
 
Vier-ogenprincipe 

 
Sinds 2013 is het vier-ogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving. Dit principe houdt in dat 
de opvang op zodanige wijze door de houder georganiseerd wordt, dat de beroepskracht of de 
beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of 
gehoord kan worden door een andere volwassene. 
  
In de praktijk houdt het vier-ogenprincipe op deze locatie het volgende in: de houder heeft een 
beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten bij hun werkzaamheden met de kinderen gezien of 
gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  
De volgende voorzieningen zijn getroffen: 
• De groepsruimtes zijn voorzien van ramen. 
• De slaapruimtes hebben een raam in de deur. 
• Deuren tussen de groepsruimten zijn weggehaald en er zijn hekjes geplaatst. 
• Er wordt gebruik gemaakt van babyfoons en camera's. 
• In het kindercentrum zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig. 
• Er is ten allen tijde inloop mogelijk door bijvoorbeeld de manager, ouders of collega’s. 
  
 
In het pedagogisch beleidsplan staat: 
'Het 4-ogen principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, 
toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven. 
In verband met dit vier-ogen principe zal er naast een leidster altijd een stagiaire op de groep 
staan. Zo zal een leidster bij ons niet alleen openen en niet alleen sluiten. Wij hebben het 
personeelsrooster en de werktijden hierop aangepast. Tevens hebben wij in alle ruimtes camera’s 
hangen die ook opnemen. Er kunnen dus altijd achteraf nog beelden bekeken worden.' 
  
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en leidinggevende) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Ongevallenregistratie 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 

 
Kinderdagverblijf De Zandvlinder is gevestigd in een vleugel van een verzorgingstehuis, op de 
begane grond. 
  
Voor 37 kinderen is tenminste 130 m2 binnenspeelruimte nodig. De oppervlakte van het 
kindercentrum waar de kinderen spelen bedraagt 136 m2.  Hiermee wordt voldaan aan de eis van 
3,5 m2 binnenspeelruimte per kind. 
  
In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes weergegeven: 
  

Groepsruimte Kindaantal Nodige oppervlakte 
in m2 

Aanwezige 
oppervlakte in m2 

Gemiddeld per kind 
beschikbaar 

babygroep max 9 31,5 32 3,5 m2 
dreumesgroep max 7 25,5 26 3,5 m2 

flexgroep max 7 25,5 26 3,5 m2 
peutergroep max 14 49 52 3,7 m2 

  
  
Slaapruimte 
Er zijn 2 slaapkamers met in totaal 10 dubbelslapers (20 slaapplaatsen). In elk geval kinderen tot 
anderhalf jaar oud kunnen hiervan gebruik maken. Wettelijk voorgeschreven is dat elk kind tot en 
met 18 maanden oud in een aparte slaapruimte moet kunnen slapen. Aan deze eis wordt voldaan. 
De dubbelslapers zijn nieuw en voldoen aan de nieuwe normen die gelden per 1 januari 2016. 
  
De toezichthouder constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en 
ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. De binnenruimte voldoet hiermee aan de 
wettelijke eisen gesteld aan de inrichting. 
  
Geschikte spelmaterialen voor de aanwezige leeftijdsgroepen zijn aanwezig. De materialen zijn 
uitdagend en stimulerend. Al het materiaal is verzorgd en compleet. Er zijn hoeken voor rustig en 
actief spel. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Voor 37 kinderen is minimaal 111 m2 buitenspeelruimte vereist om te voldoen aan de 3 m2 per 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte grenst aan de groepsruimtes en is volledig omheind. De 
buitenspeelruimte is permanent beschikbaar voor de kinderen. 
Er is nog een grotere buitenruimte waar grasveld is en bomen staan. Bij mooi weer maken de 
kinderen hier ook gebruik maken en kunnen ze onder anderen picknicken en balspellen doen.  
  
De buitenspeelruimte is voorzien van gras. Er zijn natuurlijke speelplekken van zand, 
boomstammetjes en natuurlijke materialen, zoals stokken, dennenappels, takjes, etc. 
  
De ruimte is zo ingedeeld dat verschillende activiteiten elkaar niet belemmeren. Er zijn zowel 
vaststaande als verrijdbare materialen aanwezig zoals fietsjes en ballen. De materialen zijn in 
goede conditie, heel en veilig. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
• Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 

 
Ouders worden over het gevoerde beleid van de kinderopvang geïnformeerd door middel van een 
informatieboekje, de website, het prikbord en per telefoon. Ook ontvangen zij nieuwsbrieven 
waarin het beleid van de opvang uitgelegd wordt. 
"Bij de breng- en haalmomenten van de dag, kan er informatie uitgewisseld worden. Wij vinden het 
belangrijk om een goed contact te onderhouden zodat wij weten hoe het thuis gaat en de ouders 
weten hoe het bij Zandvlinder gaat." 
  
Het meest recente inspectierapport van de GGD is op de website geplaatst. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat: 
"Wanneer er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan kunt u dit in eerste instantie proberen op te 
lossen met de leid(st)er op de groep. 
Indien er geen bevredigende oplossing wordt geboden, of de klacht houdt desondanks aan, dan 
kunt u zich richten tot de directie. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Tevens kan de klacht 
besproken worden met de voorzitter van de Oudercommissie. 
Wanneer dit alles geen bevredigende oplossing biedt, kunt u zich richten tot ‘De 
Geschillencommissie’ waar wij bij aangesloten zijn voor bemiddeling." 
  
Vanaf 1 januari 2016 is elke houder verplicht om ouders te informeren over de interne 
klachtenregeling en de aansluiting van elk kindercentrum bij de landelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
  
Beide regelingen moeten op passende wijze onder de aandacht worden gebracht bij ouders. Dit 
heeft de houder gedaan door deze te vermelden op zijn website, de nieuwsbrief en vermelding 
hiervan in de informatiebrochure. 
  
 
Oudercommissie 

 
De oudercommissie van KDV De Zandvlinder bestaat uit 6 ouders. De bezetting van de 
oudercommissie is in juli 2015 gewisseld. 
Afgelopen jaar is onder andere advies uitgebracht over prijswijzigingen. 
De oudercommissie brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit en is in staat haar eigen 
werkwijze te bepalen. Informatie voor een gerichte adviesaanvraag wordt tijdig en volledig 
aangeleverd door de houder. 
  
Een reglement oudercommissie is aanwezig, hetgeen voldoet aan de wettelijke vereisten. 
Tevens heeft de oudercommissie een huishoudelijk reglement oudercommissie. 
  
De werkwijze van de oudercommissie bepaalt alleen de oudercommissie zelf. 
  
"De Oudercommissie bestaat uit ouders wiens kinderen op het kinderdagverblijf Zandvlinder zitten. 
Deze commissie kan meedenken, meebeslissen en advies geven omtrent het reilen en zeilen 
binnen Zandvlinder. 
Wanneer u graag in de Oudercommissie plaats wilt nemen, dan kunt u contact opnemen met de 
locatiemanager. Wij beschikken bij Zandvlinder over een reglement Oudercommissie. Deze kunt u 
aanvragen bij het personeel. 
Tevens zal een aanvraag voor een oudercommissie lid op het whiteboard hangen indien er nog 
plaatsen binnen de commissie open zijn." 
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Klachten en geschillen 2016 

 
Sinds 1 januari 2016 moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
• De houder dient een interne regeling te treffen voor de behandeling van klachten van ouders. 

Deze regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. Indien een ouder een klacht wil indienen 
dan moet dit schriftelijk gebeuren. In de klachtenregeling moet beschreven staan hoe de 
houder de klacht vervolgens behandeld. 

• Daarnaast is de houder verplicht zich aan te sluiten bij de landelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. Beide regelingen moeten op passende wijze onder de aandacht worden 
gebracht van ouders. Dit heeft de houder gedaan door deze te vermelden op zijn website. Op 
deze locatie wordt voldaan aan de hierboven beschreven wettelijk gestelde eisen. 

• De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten van ouders. 
• De houder is eveneens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang blijkens de 

registratiegegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 

 
Een klachtenjaarverslag over 2015 is toegezonden aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD). Er 
zijn geen klachten namens ouders en/of oudercommissies extern afgehandeld. De conclusie is dat 
de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van klachtrecht. 
  
Hoewel er vanaf 1 januari 2016 een nieuwe klachtenregeling geldt, dient de houder nog wél de 
klachtenverslagen over 2015 op te stellen van de klachten die ingediend zijn bij de externe 
klachtencommissie door zowel ouders als de oudercommissie. Oók indien er géén klachten 
ingediend zijn. 
  
Deze klachtenverslagen dienen voor 1 juni 2016 naar de GGD toe gestuurd te worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en leidinggevende) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
• Reglement oudercommissie 
• Website 
• 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 1 en 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 1 en 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 de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 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 de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 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) 

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

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

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 
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De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 

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. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 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 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

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 en 1.50 lid 1 en 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
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 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c 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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 
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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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 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) 
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De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

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

De regeling is schriftelijk vastgelegd, 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;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 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 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Zandvlinder 
Website : http://www.zandvlinder.nl 
Aantal kindplaatsen : 37 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Zandvlinder Kinderdagverblijf 
Adres houder : Rietveld-Erf 57 
Postcode en plaats : 3315DB DORDRECHT 
KvK nummer : 24460366 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van der Plas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT 
 

Planning 

Datum inspectie : 29-02-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 10-03-2016 
Vaststelling inspectierapport : 17-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-03-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 07-04-2016 
 

 

 



21 van 21 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-02-2016 
Zandvlinder te DORDRECHT 

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. 

 
 
 

 


