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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. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht.  

Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD ’en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er 
intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan.  
 

Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. 
 

 
Beschouwing 
  
Algemeen  
Speelleerschool Beren Eigen Wijs (Kinderdagverblijf) is gevestigd in de basisschool de Wissel in 
Geffen. 
De Speelleerschool is onderdeel van Kinderopvang Het Beertje. Het Beertje heeft kinderdagverblijf 

en buitenschoolse opvang locaties in Geffen en Heesch. 
  
Speelleerschool Beren Eigen Wijs heeft één stamgroep waar maximaal 16 kinderen in de leeftijd 
van 2-4 jaar opgevangen worden. 

  
Inspectiegeschiedenis 
2014 Onderzoek voor registratie 

  
2015 Nader onderzoek ->  overtredingen opgeheven. 
2015 Onderzoek na registratie - overtreding: 
- pedagogisch klimaat 
- veiligheid en gezondheid 
- ouderrecht. 
  

2016 vooraankondiging gemeente 
2016 Jaarlijks onderzoek overtreding: 
- beroepskracht kindratio 
- Kennis en gebruik Meldcode 

  
Jaarlijkse inspectie 2017 

Op 7 februari heeft er onaangekondigde inspectie plaats gevonden bij de Speelleerschool Beren 
Eigen Wijs. 
Naast de jaarlijks te onderzoeken voorwaarden zijn de overtredingen uit 2016 opnieuw beoordeeld. 
  
Bevindingen 
Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: 
- Pedagogisch klimaat 

- Veiligheid en gezondheid 
- Ouderrecht 
   
Herstelaanbod  

Naar aanleiding van bovenstaande overtredingen, is aan de een houder herstelaanbod gedaan. Dit 
betekent dat de houder in de gelegenheid wordt gesteld om de overtredingen lopende het 
onderzoek, op te lossen. 

De houder is akkoord gegaan met dit herstelaanbod. 
  
Conclusie 
De houder heeft niet voldaan aan de hersteltermijn voor het herstelaanbod, de afspraken zijn niet 
nagekomen. De overtredingen zijn hiermee niet opgeheven. 
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De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
  

 
Advies aan College van B&W 

 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep. Het 
oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 
beroepskrachten. 
  

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan ingezien. 

  
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Conclusie: Het kindercentrum voldoet niet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot 
de pedagogische praktijk. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
De werkwijze waarbinnen de uitgezette activiteit met Basisschool De Wissel uitgevoerd wordt, is 
niet beschreven. 
Het is onduidelijk op welke wijze de veiligheid van de acht peuters die samen met 20 kleuters, 
onder de hoede van één beroepskracht en een medewerker van het SEC (Sport educatie 

centrum) spelen, gewaarborgd wordt. 
  
Herstelaanbod 
Aan de houder is de mogelijkheid geboden om deze beschrijving alsnog aan te leveren. 
Het betreffende document is niet binnen de afgesproken termijn opgestuurd naar de 
toezichthouder. Deze voorwaarde kan hierdoor niet beoordeeld worden en is daarom als 
overtreding aangemerkt. 

 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
van 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)  
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Pedagogische praktijk 
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
  
Kennen/ herkennen  

De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden 
  
Respectvol contact  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  

Wanneer de kinderen binnen komen worden ze individueel begroet door de beroepskrachten. 
Ze vraagt: 'Hoe is het met je', en maakt een praatje. Een paar kinderen zijn verdrietig en vinden 

het moeilijk om afscheid te nemen. Zij worden afgeleid door de nieuwe beroepskracht die aan het 
kindje vraagt: 'wil je me eens laten zien waar hier het speelgoed ligt?, want ik weet het nog niet'. 
  
Contact/affectie  

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. 
  
Energie en sfeer 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  

  
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 

  
De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties 
  
Dagprogramma 

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten. 
Wanneer de kinderen binnen komen, gaan meerdere van hen een puzzel pakken, soms samen met 
degene die hem of haar brengt en aan een tafeltje zitten. Dit is een ritueel waardoor de kinderen 
direct een doel hebben en weten wat zij mogen doen. Doordat zij direct met een activiteit bezig 

zijn, kan ook het afscheid rustiger verlopen. 
  
Responsief  

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen. 
Eén van de kinderen houdt zicht wat afzijdig en is afwachtend. Bij navraag blijkt dit gedrag 

herkenbaar te zijn voor de beroepskracht en zij vertelt waardoor dit kindje zich zo gedraagt en hoe 
zij hiermee om gaan. 
  
Passend aanbod 
 De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen. Er is aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele kinderen. 
Eventuele resultaatdoelen zijn gekoppeld aan individuele kinderen. 

Inhoud en niveau van activiteiten zijn ‘kindvolgend’ 
Een paar kinderen die extra steun kunnen gebruiken, gaan met de beroepskracht nog eens extra 
lezen en praten over het thema van die week: "wat heb ik aan vandaag".  

 
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
 

Samen spelen samen leren  
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. De groep als 
geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen zoals rituelen, groepsgesprek, imitatie. 
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De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
 
Verbondenheid met anderen  
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen. 

Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Ingezien) 

 Pedagogisch werkplan (Ingezien) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten.   
  
Conclusie: Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot 

personeel en stamgroepen. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De op de dag van inspectie aanwezige beroepskrachten en houder, zijn in het bezit van een 
verklaring omtrent het gedrag dat is afgegeven na 1 maart 2013 en voldoen daarmee aan de 

hieraan gestelde eisen. 
  
Bij Speelleerschool Beren Eigen Wijs zijn op de dag van inspectie geen stagiaires aanwezig. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle op de dag van de inspectie aanwezige beroepskrachten beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de cao kinderopvang. 

 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang van de kinderen vindt plaats in één stamgroep. 
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Er is één stamgroepruimte. 
 
 
Op deze groep worden vaste beroepskrachten ingezet. Op de dag van de inspectie was, als gevolg 

van een zieke werknemer, de tweede beroepskracht een invalkracht.  
Zij werkt normaal gesproken bij de dagopvang van Het Beertje in Geffen. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep voldoet op de dag van inspectie aan de hieraan gestelde normen. 
  
De presentielijst wordt op papier ingevuld. Deze lijst neemt de beroepskracht mee wanneer zij naar 
buiten gaat met de kinderen en wanneer ze (met een deel van de groep) naar de gymzaal gaan. 
  
Een tweede registratie van de aanwezige kinderen met daarin onder andere ook de start- en 

eindtijd van de aanwezigheid van de kinderen wordt vast gelegd in een digitaal registratiesysteem. 
  
De beroepskrachten op de groep starten en eindigen altijd samen op de groep. 
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Herstelaanbod - overtreding BKR tijdens de inspectie 2016 
Op 18 juli 2016 heeft de gemeente Oss een vooraankondiging naar de houder gestuurd naar 
aanleiding van de overtreding op de BKR op 9 juni 2016. 
  
De situatie die aanleiding gaf tot deze overtreding is dit jaar opnieuw besproken met de 

beroepskrachten en de houder van de Speelleerschool. 
  
Uit dit gesprek bleek dat de praktische uitvoering van de gezamenlijke gymles met de basisschool 
niet veranderd is: 
20 kleuters spelen samen met maximaal 8 peuters van de Speelleerschool onder begeleiding van 
één SEC Medewerker (Sport expertise centrum) en één beroepskracht van de Speelleerschool. Er 
gaat vanuit school of de Speelleerschool geen extra begeleider mee naar deze gymles 

  
Om de houder de gelegenheid te geven alsnog een oplossing te vinden en te beschrijven op welke 

wijze de veiligheid van de kinderen gewaarborgd wordt, is er een herstelaanbod gedaan. 
  
Er is echter niet voldaan aan de gemaakte afspraken van dit herstelaanbod. 
Dit heeft tot gevolg dat de situatie niet beoordeeld kan worden. De bijbehorende voorwaarde is 

daarom niet beoordeeld. 
  
  
  
  
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (H. van der Stappen) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag (Eerder beoordeeld) 

 Diploma's beroepskrachten (Eerder beoordeeld) 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 

 Herstelaanbod overtredingen (telefonisch overleg 9-7-17, mail 13-2-17) 
 



 

10 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-02-2017 
Speelleerschool Beren Eigen Wijs te Geffen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 

naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Conclusie: Het kindercentrum voldoet niet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot 
de Meldcode kindermishandeling. 
  

 
Meldcode kindermishandeling 
 

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is niet aanwezig op de locatie. 
  
De beroepskracht heeft aangegeven dat de meldcode tenminste een maal per jaar besproken 
wordt tijdens het teamoverleg. 

  
De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken over de inhoud van de meldcode en 
het gebruik van de meldcode. 
De beroepskracht kan over de inhoud van de meldcode echter dusdanig weinig uitleg geven dat 
niet gesteld kan worden dat de kennis en het gebruik van de meldcode voldoende bevorderd is. 
  
De beroepskracht geeft aan dat er geen kinderen zijn geweest die naar aanleiding van signalen die 

zouden kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld, gevolgd en besproken zijn. 
  
Herstelaanbod 

Aan de houder is, naar aanleiding van bovenstaande overtredingen, een herstelaanbod gedaan. 
Het betreffende document is niet binnen de afgesproken termijn opgestuurd naar de 
toezichthouder. Deze voorwaarde kan niet beoordeeld worden. 

  
Door het ontbreken van dit document kan niet getoetst worden of de kennis hierover bij de 
beroepskrachten voldoende bevorderd is. Om deze reden is ook de overtreding op deze 
voorwaarde blijven staan. 
  
  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke 
gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (H. van der Stappen) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Herstelaanbod overtredingen (telefonisch overleg 9-7-17, mail 13-2-17) 
 



 

12 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-02-2017 
Speelleerschool Beren Eigen Wijs te Geffen 

 

Ouderrecht 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders betrekt en informeert inzake het 

beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
 
Conclusie: Het kindercentrum voldoet niet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot 
ouderrecht.  
  
 

Informatie 
 
Het beleidsplan, geldend voor alle locaties van Kindercentrum Het Beertje, is in te zien via de 

website. 
  
Het werkplan van Speelleerschool Beren Eigen Wijs is, in tegenstelling tot de werkplannen van de 
andere locaties van Het Beertje, niet terug te vinden op de website. Dit voldoet niet. 

  
De houder heeft aangegeven er voor te zorgen dat het werkplan er op zou komen te staan. Echter, 
drie weken na de inspectie is het werkplan niet geplaatst en daarmee het te voeren beleid van 
Speelleerschool Beren Eigen Wijs, niet inzichtelijk.  
  
Het laatste GGD inspectierapport staat op de site. 
  

  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 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)  
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Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
Er is een klachtenprocedure voor ouders/verzorgers uitgeschreven. 
Deze procedure voldoet echter niet volledig aan de hieraan gestelde eisen. 
  

Herstelaanbod 
Aan de houder is, naar aanleiding van bovenstaande overtreding, een herstelaanbod gedaan. 
Het betreffende document is niet binnen de afgesproken termijn opgestuurd naar de 
toezichthouder. Deze voorwaarde kan hierdoor niet opnieuw beoordeeld worden en blijft daardoor 
als overtreding aangemerkt staan. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (H. van der Stappen) 
 Website (http://www.kdvhetbeertje.nl/inspectierapporten.html) 

 Klachtenregeling (7-2-16) 
 Herstelaanbod overtredingen (telefonisch overleg 9-7-17, mail 13-2-17) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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) 

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) 

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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 
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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) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

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) 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Klachten en geschillen per 1 januari 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Speelleerschool Beren Eigen Wijs 

Website : http://www.kdvhetbeertje.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : H.C. van der Stappen en M.M.A.C. van der Stappen 

Adres houder : Heesterseweg 5a 

Postcode en plaats : 5386KT Geffen 
KvK nummer : 54311136 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. Streppel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 

 
Planning 
Datum inspectie : 07-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 27-02-2017 
Zienswijze houder : 15-03-2017 
Vaststelling inspectierapport : 15-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

ZIENSWIJZE 
 
Tijdens de inspectie op 7 februari zijn door toezichthouder verschillende overtredingen 

geconstateerd: 
 In document Klachtenprocedure staat afhandeling klachten 8 weken moet 6 weken zijn. 
 Klachten moeten schriftelijk ingediend worden, stond er niet in schriftelijk is nu aangepast. 
 Huisreglement stappen van indienen klacht niet correct moet zijn; 
Indien u als ouder een klacht heeft kunt u uw klacht met de pedagogisch medewerker bespreken 

en naar een oplossing zoeken. Mocht er niet naar tevredenheid een oplossing gevonden worden, 
dan ouder/verzorger een beroep doen op de directie van Het Beertje of op de interne 

klachtencommissie met en onafhankelijke voorzitter en leden. Het Beertje is aangesloten bij de 
Geschillencommissie waarmee ouder/ verzorger ook contact kan opnemen en / of klacht 
neerleggen. 
 In samenwerking met de school en het Sport Expertise Centrum bieden wij Peuter-Kleuter 

gym aan. Een van de pedagogisch medewerkers gaat met 8 peuters gymmen met ongeveer 
16 kleuters van de basisschool. Dit gebeurt o.l.v. een gecertificeerd vakdocent die gymles 
mag geven aan een klas van wel 30 leerlingen. De pedagogisch medewerker is 

verantwoordelijk voor 8 peuters. Het kan weleens voorkomen dat een van de peuters naar de 
wc moet gaan. De inspectie gaf aan dat er dan een onveilige situatie ontstaat. In het 
Pedagogisch Werkplan is nu de werkwijze toegevoegd, zodat de veiligheid gewaarborgd 
wordt. 

  
 Kennis Meldcode Kindermishandeling was onvoldoende bekend bij de pedagogisch 

medewerkers. Pedagogisch medewerkers hebben persoonlijk een signalenlijst en stappenplan 
meldcode ontvangen. En zullen maandelijks besproken worden. 

Het Beertje is ook van mening dat als er iets meer speelt op Beren Eigen Wijs dan de kinderen er 
met elkaar gesproken wordt en de documenten geraadpleegd kunnen worden. 
Toezichthouder heeft het pedagogisch klimaat, het pedagogisch handelen, sfeer op de groep, 
aandacht, zorg en liefde die de pedagogisch medewerkers tonen voor de kinderen kunnen 
waarnemen en dat is het allerbelangrijkst. Zie inspectie rapport. 

Administratieve aandachtspunten moeten geen overhand nemen in de oordeelsvorming van 
Speel-leerschool Beren Eigen Wijs. 
-- 
Kinderopvang Het Beertje 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


