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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Beoordeling: 

Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat KDV De Zeesterren, na herstelaanbod, aan de 

beoordeelde eisen voldoet. 

 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan binnen de volgende domeinen: 

 Voorschoolse Educatie, opleidingsplan. 

 Veiligheid en Gezondheid, beschrijvingen risico's en plan van aanpak. 

 Accommodatie, buitenspeelruimte. 

 

Voor een verdere toelichting verwijst de toezichthouder u naar de inhoud van dit rapport. 

 

Jaarlijks onderzoek 2022  

Kinderdagverblijf (KDV) De Zeesterren is op dinsdag 11 oktober 2022 bezocht voor het jaarlijks 

onderzoek. Het KDV is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.   

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook 

heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd en 

beoordeeld.  

 

Zienswijze 

Naar aanleiding van de zienswijze heeft de toezichthouder de betreffende zin over het ontvangen 

van het opleidingsplan aangepast in het rapport. 

 

Een indruk van de sfeer op locatie  

Op het moment van het bezoek hebben de beroepskrachten aandacht voor de kinderen en praten 

met ze met taal die past bij de leeftijd van de kinderen. Het welbevinden onder de kinderen is 

groot. Kinderen zijn allemaal actief met een activiteit bezig. De groepsruimtes zijn thematisch 

ingericht rondom het thema 'Herfst'.  

  



 

 

4 van 27 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-10-2022 

de Zeesterren te Urk 

 

Algemene informatie  

KDV De Zeesterren is onderdeel van Stichting Peuterspeelzaal Urk (SPU). De houder heeft 2 

vestigingen op Urk. Op het KDV worden 2 stamgroepen opgevangen met ieder maximaal 16 

kinderen van 2-4 jaar. De opvang vindt plaats in dagdelen. Het KDV is de hele dag open op 

maandag en op de ochtenden van dinsdag tot en met vrijdag. Het KDV biedt Voorschoolse Educatie 

(VE) aan.   

  

Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

 06-07-2022 Onderzoek voor registratie (Verhuizing van Nijverheidsstraat naar Staartweg). 

Advies: Opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang met 48 kindplaatsen. 

 

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

 

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het rapport.  

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid; 

 voorschoolse educatie; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het beschreven beleid.  

 

De beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan Stichting Peuterspeelzaal Urk, versie juni 

2022. 

  

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid. En 

observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid. 

 

Voorschoolse educatie 

Beoordeling: 

Het aanbod voorschoolse educatie (VE) voldoet aan de eisen. In het pedagogisch 

beleidsplan staan de vereiste onderwerpen over VE duidelijk beschreven. In de praktijk 

wordt gewerkt volgens het beschreven beleid. De beroepskrachten VE hebben de juiste 

kwalificaties.  

Na herstelaanbod, voldoet het opleidingsplan VE aan de gestelde eisen. 

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Uitvoering VE op de stamgroep(en)  

KDV De Zeesterren vangt 2 stamgroepen op met in elke stamgroep maximaal 16 kinderen van 2 

tot 4 jaar. 

 

Alleen op stamgroep De Schelp wordt gesubsidieerde VE aangeboden. Op het moment van 

inspectie zijn er op stamgroep De Schelp 13 kinderen aanwezig, waarvan 3 doelgroepkinderen. Er 

zijn 2 beroepskrachten VE aanwezig.  

 

Peutergroep De Schelp maakt gebruik van VE-programma Startblokken. Het programma is gericht 

op het stimuleren van de ontwikkeling op de gebieden taal, rekenen, motoriek en de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Kenmerken van het programma zijn in de praktijk teruggezien. Zoals het 

spelenderwijs ontdekken en leren en het werken aan de hand van een prentenboek binnen een 

thema. 
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Het huidige thema 'Herfst' is duidelijk zichtbaar in de groepsruimte. Zo is er een herfsttafel 

aanwezig met attributen welke te maken hebben met de herfst. Er hangen werkjes, gemaakt door 

de kinderen, in de groepsruimte. De ruimte is aangekleed in herfstsfeer en er zijn woordkaarten en 

prentenboeken over de herfst aanwezig. 

 

Kinderen met een indicatie komen 4 dagdelen van 4 uur per week naar peutergroep De Schelp. Per 

week kan het kind 16 uur VE ontvangen. Het KDV biedt 40 weken opvang waardoor het kind 960 

uur VE in anderhalf jaar kan ontvangen.   

 

 

Beleid VE  

De beroepskrachten werken met het pedagogisch beleidsplan Stichting Peuterspeelzaal Urk, versie 

juni 2022. De uitvoering van het pedagogisch beleid wordt jaarlijks bekeken door de houder. Het 

beleidsplan wordt zo nodig aangepast.  

 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan zo duidelijk mogelijk:    

 de visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het 

aanbod van activiteiten; 

 de manier waarop de ontwikkeling wordt gestimuleerd op de gebieden taal, rekenen, motoriek 

en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 de manier waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

 de manier waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen; 

 de inrichting van een passende ruimte en de manier waarop passend materiaal voor 

voorschoolse educatie wordt aangeboden; 

 de manier waarop de voorschool en de basis(vroeg)school de lesstof op elkaar aansluiten. En 

de manier waarop de houder zorgt voor een goede overdracht aan de basisschool; 

 de manier waarop de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet zodat de kwaliteit van de 

VE verbetert.  

 

Kwalificaties  

De 2 beroepskrachten VE van peutergroep De Schelp beschikken over:  

 Een passend diploma volgens de cao-kinderopvang. 

 Een geldig VE-certificaat. 

 Ten minste taalniveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  

 

 

Voldoet niet aan de eisen: 

 

Opleidingsplan  

Het opleidingsplan is niet concreet genoeg en onvoldoende toetsbaar. 

De houder heeft een korte beschrijving over het opleidingsplan opgenomen in het pedagogisch 

beleidsplan. Er staat onder andere het volgende beschreven: 

 

'Jaarlijks worden 1 of meerdere scholingsbijeenkomsten georganiseerd gericht op VVE. Hierbij 

wordt tevens aandacht besteed aan het up-to-date houden van de kennis van het VVE programma 

Startblokken. Hiermee wordt de certificering van het programma Startblokken voor de pm’ers 

gewaarborgd.' 
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In bovenstaande beschrijving mist een concrete beschrijving van de inhoud van de 

scholingsbijeenkomsten. Ook wordt niet duidelijk welke beroepskrachten in 2022 hebben 

deelgenomen aan deze scholingsbijeenkomsten en de hercertificering van Startblokken.  

In een e-mailbericht geeft de locatieverantwoordelijke aan dat het opleidingsplan is opgenomen als 

bijlage achterin het pedagogisch beleidsplan. De toezichthouder heeft de bijlage 'Voorstel coach- 

en scholingsplan 2022' bekeken. Uit de beschreven onderwerpen van coaching en scholing blijkt 

niet concreet op welke manier de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten VE worden 

onderhouden op de volgende punten: 

 

a. Het werken met programma’s voor VE.  

b. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Met aandacht voor taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

c. Het volgen van de ontwikkeling van het kind. En het hierop afstemmen van het aanbod van VE.  

d. Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.  

e. De inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie. En de overgang naar 

vroegschoolse educatie.   

 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder doet voor bovenstaande tekortkoming een herstelaanbod van 2 weken (tot 14 

november). Binnen de hersteltermijn ontvangt de toezichthouder een compleet en toetsbaar 

opleidingsplan VE. Beroepskrachten VE volgen jaarlijks een hercertificering Startblokken waarin 

onderwerpen aan bod komen om de kennis en vaardigheden op VE-gebied te onderhouden. 

 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Beoordeling:  

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit 

van de VE. De inzet bestaat uit beleidstaken en coaching van de beroepskrachten. De 

houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

moet worden ingezet juist berekend. Dit heeft de houder gedaan aan de hand van het 

aantal doelgroep-peuters op 1 januari.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach  
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Op KDV De Zeesterren is een pedagogisch beleidsmedewerker ingezet voor coaching van de 

beroepskrachten en voor de ontwikkeling en het invoeren van het pedagogisch beleid. Om de 

kwaliteit van VE te verhogen is de pedagogisch beleidsmedewerker ingezet voor: 

 Pm’ers van VVE-groepen coachen, zodat het VVE-programma op kwalitatief hoge wijze wordt 

uitgevoerd. 

 Pm’ers begeleiden bij het werken met het kindvolgsysteem. 

 Signaleren van knelpunten binnen VVE. 

 

Urenberekening  

De houder heeft berekend voor hoeveel uur de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt 

ingezet voor het KDV. De houder heeft het aantal uur berekend door het aantal doelgroep-peuters 

te vermenigvuldigen met 10. De houder komt tot de volgende berekening:   

 

 Aantal doelgroep-peuters x 10 uur  

2022  10 x 10 = 100 uur 

 

De houder heeft het aantal doelgroep-peuters met als peildatum 1 januari vastgelegd in een los 

document 'Inzet coach uren en doelgroeppeuters 2022'.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische praktijk en accommodatie) 

 Website (www.psz-urk.nl) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (beroepskrachten) 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (beroepskrachten VE) 

 Pedagogisch beleidsplan (Stichting Peuterspeelzaal Urk, juni 2022) 

 Certificaten voorschoolse educatie (beroepskrachten VE) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Inzet coach uren en doelgroeppeuters 

2022) 



 

 

9 van 27 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-10-2022 

de Zeesterren te Urk 

 

 

Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK).  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Houder  

De houder 'Stichting Peuterspeelzaal Urk' staat in het Handelsregister ingeschreven als een 

Stichting. De 4 bestuurders hebben een VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de 

VOG-controle zijn in orde.  

 

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt dat de 4 aanwezige beroepskrachten en de stagiaire zijn 

ingeschreven in het PRK en zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in 

het PRK met hun werkzaamheden begonnen.    

 

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Beroepskrachten  

De toezichthouder heeft de diploma’s van de 4 aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt 

dat de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

 

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

stagiaires 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Beroepskrachten 

en stagiaires worden volgens de voorwaarden ingezet. Voor het KDV is een achterwacht 

beschikbaar.   

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  
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Beroepskracht-kindratio (BKR)   

Op het KDV zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten 

aanwezig:  

 

Groep  Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

De Parel 15 x 2-4 jaar 2 2 

De 

Schelp 

13 x 2-4 jaar 2 2 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.  

 

Afwijking BKR   

De opvang vindt plaats in dagdelen. Er wordt niet afgeweken van de BKR. 

 

Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires  

Op het moment van inspectie wordt een stagiaire boventallig ingezet op de locatie. 

 

Achterwacht  

Wanneer er binnen de BKR één beroepskracht aanwezig is, is er een volwassene als achterwacht 

beschikbaar. Deze persoon is telefonisch bereikbaar en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn bij 

een noodgeval. De beroepskracht vertelt wat de naam is van deze persoon.  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling:  

Kinderen worden opgevangen in één stamgroep. Het aantal kinderen past binnen de 

maximale grootte van de stamgroep. De kinderen maken gebruik van maximaal twee 

stamgroepsruimtes. Ouders weten in welke stamgroep het kind zit en welke 

beroepskrachten op de groep werken. Voor ieder kind is een vaste beroepskracht 

aanwezig. Ieder kind heeft een mentor.   

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

Opvang in stamgroepen  

Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat een kind wordt opgevangen in één stamgroep.  

 

Het aantal kinderen per stamgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het 

Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:  

 

Groepsnaam  Leeftijd 

kinderen  

Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Groepsgrootte 

volgens het beleid  

Maximale groepsgrootte 

volgens het Besluit  

De Parel 2-4 jaar 15 16 16 

De Schelp 2-4 jaar 13 16 16 

 

Bij de intake horen de ouders in welke stamgroep hun kind is geplaatst. En welke beroepskrachten 

op de stamgroep werken.  

 

De kinderen maken gebruik van 1 vaste stamgroepsruimte. Dit blijkt uit gesprekken met de 

beroepskrachten. 
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Vaste gezichten                    

Voor elk kind vanaf 1 jaar is per dag minimaal 1 van de 3 vaste beroepskrachten aanwezig. Dit 

blijkt uit de gesprekken met de beroepskrachten.  

 

Mentorschap  

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind. 

De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en legt deze vast. De mentor bespreekt op vaste 

momenten de ontwikkeling van het kind met de ouders. Ook is de mentor het aanspreekpunt bij 

vragen over de ontwikkeling van het kind.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische praktijk en accommodatie) 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 24-10-2022) 

 Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 24-10-2022) 

 Website (www.psz-urk.nl) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (beroepskrachten) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling:  

De getoetste onderwerpen staan, na herstelaanbod, voldoende beschreven. In de 

praktijk werken de beroepskrachten volgens dit beschreven beleid.  

 

KDV De Zeesterren werkt met het 'Beleidsplan veiligheid en gezondheid Stichting Peuterspeelzaal 

Urk. Locatie De Zeesterren', versie juni 2022. 

 

Voldoet aan de eisen: 

 

Aanwezigheid van een EHBO-er  

Op het moment van inspectie zijn er 3 beroepskrachten aanwezig die een geldig EHBO-diploma 

hebben.  

 

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder observeert de beroepskrachten tijdens het werken op de groep en stelt daar 

vragen over. Daaruit blijkt dat de beroepskrachten voldoende bekend zijn met het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Ze werken zoals beschreven staat in het beleidsplan.  

 

In de praktijk zijn volgende voorbeelden van maatregelen gezien:  

 Beroepskrachten vertellen dat de stoffen handdoek in de sanitaire ruimte elk dagdeel 

vervangen wordt door een schone. 

 De zeep in de sanitaire ruimte is op het moment van inspectie op. De beroepskrachten geven 

aan dat dit al is doorgegeven aan de locatieverantwoordelijke, die de boodschappen doet. In 

de groepsruimte is wel zeep aanwezig voor het reinigen van de handen. 

 Beroepskrachten geven aan dat er alcohol 70% aanwezig is om te kunnen desinfecteren. 

 Het verschoningskussen wordt na elke verschoning gereinigd met allesreinigerdoekjes, aldus 

de beroepskrachten. 

 Schoonmaakmiddelen staan in het kantoor opgeborgen in een afgesloten kast. 

 Deuren zijn voorzien van deurstrips. 

 Radiatoren zijn hoog geplaatst, buiten het bereik van kinderen. 

 Stopcontacten zijn intern beveiligd, aldus de beroepskrachten. 

 De koelkast wordt niet voor de kinderen gebruikt. Kinderen nemen zelf fruit mee van thuis. 

 De locatieverantwoordelijke geeft per mail aan dat er CO2-meters op locatie aanwezig zijn, 

maar dat deze nog niet geplaatst waren op het moment van inspectie. De toezichthouder gaat 

er vanuit dat de CO2-meters binnen afzienbare tijd worden geplaatst. 

 De buitenruimte in nog niet klaar en niet in gebruik. Ouders brengen de kinderen via de 

buitendeur in de groepsruimte. 

 

 

Voldoet niet aan de eisen:  
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Risico's 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn risico's beschreven met grote gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen. De toezichthouder mist een beschrijving van de risico's 

rondom het vervoeren van kinderen. In het bele id staat dat bij uitstapjes de kinderen worden 

vervoerd door ouders. Dit brengt risico's met zich mee. De houder moet de risico's en de daarbij te 

nemen maatregelen en handelswijzen beschrijven in het beleid. 

Ook mist de toezichthouder een beschrijving van de omgang met de buitenruimte, nu deze in 

aanbouw is. Hoewel het een tijdelijke situatie is, brengt de situatie wel degelijk risico's met zich 

mee. 

 

Plan van aanpak 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn bij de vastgestelde risico's diverse maatregelen en 

handelswijzen beschreven. In het beleid missen echter enkele beschrijvingen. 

Zo ontbreekt bijvoorbeeld de beschrijving van de WTW unit en het toepassen van een CO2-meter 

bij de te nemen maatregelen betreffende het binnenklimaat. En mist een beschrijving van de 

maatregelen rondom het verschonen van kinderen. 

 

Herstelaanbod 

Voor bovenstaande tekortkomingen doet de toezichthouder een herstelaanbod van 2 weken (tot 14 

november). Na het verlopen van de hersteltermijn ontvangt de toezichthouder een aangepast 

veiligheids- en gezondheidsbeleid waarin de risico's, maatregelen en handelswijzen voldoende 

beschreven zijn.  

 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagia ir de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische praktijk en accommodatie) 

 EHBO certifica(a)t(en) (beroepskrachten) 

 Website (www.psz-urk.nl) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan veiligheid en gezondheid Stichting 

Peuterspeelzaal Urk, oktober 2022) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Eisen aan ruimtes 

Beoordeling:  

De stamgroepruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. Elke 

stamgroep heeft en eigen stamgroepruimte. Het KDV heeft voldoende binnenspeelruimte 

voor het aantal op te vangen kinderen.  

Na herstelaanbod is er een passend ingerichte buitenruimte gerealiseerd met voldoende 

speelruimte voor de op te vangen kinderen. 

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

 

Passende inrichting binnenspeelruimte 

De meubels en het speelgoed passen bij de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ook hebben de 

stamgroepruimtes voldoende vrije speelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.   

 

De stamgroepruimte heeft duidelijke speelhoeken. Hieronder leest u een paar voorbeelden:  

 Bouwhoek met auto’s en divers constructiemateriaal. 

 Huishoek met keukentje en accessoires. 

 Leeshoek met prentenboeken. 

 Verteltafel met bij het thema behorend materiaal, woordkaarten en diverse attributen. 

 

Binnenruimte  

Elke stamgroep heeft een eigen stamgroepruimte. Er is minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte per 

kind op het KDV aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend tijdens het onderzoek vóór 

registratie. Uit het onderzoek voor registratie: 

 

Ruimte Aantal m Aantal kindplaatsen 

(aantal m2/ 3,5 m2 per kind) 

Peuterspeelzaal 1 57,1 16 

Peuterspeelzaal 2 61,4 16 (maximale groepsgrootte) 

KDV groep 59,8 16 (maximale groepsgrootte) 

Totaal 178,3 48 

   

Op de plattegrond is bij Peuterspeelzaalgroep 2 een slaapkamer in getekend. Deze slaapkamer is 

nog niet gebouwd. Indien deze groep ooit als KDV groep gebruikt zal gaan worden, zal er een 

slaapkamer worden gemaakt. In dat geval is het oppervlakte van deze ruimte 53,2 m2 en zullen er 

maximaal 15 kinderen kunnen worden opgevangen. Mocht dit gebeuren, dan dient de houder het 

aantal kindplaatsen van de locatie te laten wijzigen. 

   

Slaapruimte  
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Op dit KDV worden op het moment van inspectie kinderen vanaf 2 jaar opgevangen. Een 

slaapruimte is niet verplicht. Er is, voor de nieuw te openen dagopvanggroep, een slaapruimte 

beschikbaar. Deze is nog niet volledig ingericht. 

 

Voldoet niet aan de eisen: 

 

Passende inrichting buitenspeelruimte 

De buitenruimte is op het moment van inspectie nog in aanbouw en niet in gebruik. De 

beroepskrachten vertellen dat de buitenruimte na de herfstvakantie klaar zal zijn. De ruimte zal 

worden ingericht met een speeltoestel, een zandbak en schommels. Divers los spelmateriaal is al 

aangeschaft.  

 

Buitenruimte  

De buitenruimte is op het moment van inspectie nog in aanbouw en niet in gebruik. 

Per kind zal minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig zijn. Dit heeft de toezichthouder be rekend 

tijdens het onderzoek vóór registratie. De buitenruimte grenst aan het KDV.  

De toezichthouder heeft een schets ontvangen van de geplande buitenruimte met afmetingen. De 

buitenruimte zal 26 bij 14 meter worden = 364 m2. Dat is ruim voldoende voor 48 kindplaatsen.  

 

Herstelaanbod 

Voor de realisatie van de passend ingerichte buitenspeelruimte, doet de toezichthouder een 

herstelaanbod van 2 weken (tot 14 november). Na verloop van de hersteltermijn ontvangt de 

toezichthouder foto's van spelen de kinderen in de nieuw aangelegde buitenruimte. De 

buitenruimte is geheel omheind. Kinderen spelen op de foto's met divers los spelmateriaal. 

Speeltoestellen als een schommel en speelhuisje zullen volgende week gerealiseerd zijn, aldus de 

houder. De toezichthouder vertrouwd erop dat de houder zorgt voor een passende inrichting van 

de buitenruimte. De tekortkoming is hersteld. 

 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische praktijk en accommodatie) 

 Plattegrond (juli 2022) 

 Foto's van spelende kinderen in de nieuwe buitenruimte, 11-11-2022. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is  te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

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

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

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

kinderopvang. 

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

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
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aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : de Zeesterren 

Website : http://www.psz-urk.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000043921469 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuterspeelzaal Urk 

Adres houder : Slenk 1a 

Postcode en plaats : 8321 LD Urk 

KvK nummer : 41022205 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Starink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Urk 

Adres : Postbus 77 

Postcode en plaats : 8320 AB URK 
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Planning 

Datum inspectie : 11-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-11-2022 

Zienswijze houder : 24-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 24-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-11-2022 

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. 

 

Goedendag mevrouw Starink. 

  

Bedankt voor het toezenden van het rapport. 

Ik heb een vraag over de alinea van het Herstelaanbod  op pagina 7n 

In deze alinea staat : Na het verlopen van de hersteltermijn ontvangt de toezichthouder een 

compleet en toetsbaar opleidingsplan.  

Door deze zin lijkt het of ik te laat was met aanleveren van het opleidingsplan. 

Kan deze zin gewijzigd worden in : Binnen de hersteltermijn ontvangt de toezichthouder een 

compleet en toetsbaar opleidingsplan 

Verder heb ik geen opmerkingen. 

Met vriendelijke groet, 

  

Janneke Loot 

  

Coördinator Stichting Peuterspeelzaal Urk 
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