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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 onderzoek na registratie. 
 
Op dinsdag 6 september is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan BSO de Kleine 

Krijger van kinderopvang Malin. Dit inspectiebezoek betreft een onderzoek na registratie. 
 
Dit onderzoek heeft binnen drie maanden na registratie plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn 
alle voorwaarden die van toepassing zijn onderzocht. 
  

 
Beschouwing 
 

  
Feiten over het kindercentrum  
Buitenschoolse opvang de Kleine Krijger is gevestigd in een locatie naast een school. In hetzelfde 
dorp is de hoofdlocatie van de organisatie gevestigd. In de groepsruimte worden ook 
jongere kinderen van 0-4 jaar opgevangen. 
  

Ook al worden de kinderen in één groep opgevangen, de voorwaarden verschillen en zijn per 
leeftijdscategorie beoordeeld. Voor het beoordelen van de dagopvangkinderen is gebruik gemaakt 
van het veldinstrument voor opvang van 0-4 jaar. De buitenschoolse opvang is beoordeeld met het 
veldinstrument 4-12 jaar. De bevindingen van het kinderdagverblijf zijn omschreven in een ander 

inspectierapport, gericht op de dagopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis  

Voor de zomervakantie is er een inspectie voor registratie uitgevoerd. Dit is de eerste inspectie na 
start van de opvang op deze locatie. 
   
Bevindingen op hoofdlijnen  
De opvang is nog maar net gestart op deze locatie. De tekortkomingen op het gebied van veiligheid 
en gezondheid zijn al opgepakt. Het betreft met name de omschrijving van het beleid, de 
beroepskrachten zijn ervaren en goed op de hoogte van de maatregelen. 

  

 
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 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
- waarborging emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 

- ontwikkeling van sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 

  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
   

 
Pedagogisch beleid 
 
Er is een  pedagogisch beleid waarin de vier competenties duidelijk zijn omschreven, met concrete 
richtlijnen voor de beroepskrachten. Ook het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van de 
kinderen staat omschreven. 
 

 
Pedagogische praktijk 

 
Wanneer de kinderen uit school komen drinken ze gezamenlijk met een beroepskracht wat aan een 
tafel onder een parasol. De kinderen schenken zelf drinken in en er wordt gesproken over wat ze 
die dag hebben gedaan op school. 

 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 

enthousiaste en persoonlijke manier. 
Met elk kind dat aankomt wordt een praatje gemaakt. De beroepskracht noemt de kinderen bij de 
naam, voor iedereen is even aandacht. 

 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

De beroepskracht stuurt het gesprek bij het limonade drinken, zij zorgt ervoor dat alle kinderen 
aan bod komen om iets te vertellen. 
 
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.  

Na het drinken wordt er buiten op het schoolplein gespeeld. De beroepskracht doet met de 
kinderen mee. 
  

Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 
elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren. 

De beroepskracht stimuleert het samen spelen, daagt kinderen uit mee te doen. 
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Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
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. 
Ze zijn (meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 
De beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze. 

De beroepskracht praat op vriendelijke toon, legt uit en is consequent. 
  
Conclusie 
Uit de observatie is de conclusie getrokken, dat ten aanzien van de pedagogische basisdoelen, aan 
de voorwaarden wordt voldaan. 
  
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

  
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 

   
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 
aanwezige beroepskrachten is het VOG beoordeeld. 
  

Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag, blijkt dat de aanwezige beroepskrachten 
in het bezit zijn van een VOG dat voldoet aan de voorwaarden. 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 

aanwezige beroepskrachten is het diploma beoordeeld. 
 
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt, dat de beroepskrachten in het bezit 

zijn van een beroepskwalificatie conform CAO. 
  
 

Opvang in groepen 
 
Er wordt gewerkt met een groep kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar. Tijdens de niet vooraf 
aangekondigde inspectie zijn er 12 kinderen aanwezig. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De beroepskracht geeft aan altijd samen aanwezig te zijn in het pand, op de middagpauze na.  
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Om de zorg voor veiligheid en gezondheid te waarborgen moet elk kindercentrum de risico's in 

kaart brengen en maatregelen nemen de risico's uit te sluiten en/of te verkleinen. Passende 
maatregelen moeten worden opgenomen en het moet duidelijk zijn of en wanneer maatregelen zijn 
genomen. 
   
Het gezondheid- en veiligheidsbeleid moet goed zijn vastgelegd en waar nodig verwijzen naar 
beleidsstukken die worden gebruikt binnen de organisatie. Voor alle medewerkers moet de risico-

inventarisatie inzichtelijk en bekend zijn, ook stagiaires en invalkrachten, zodat iedereen kan 
handelen naar het beleid. 
   

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Er is een risico-inventarisatie, gemaakt voor de start. Naast de inventarisatie zijn er losse 

documenten betreffende o.a. hygiëne maatregelen. Er is geen duidelijke relatie tussen de 
geconstateerde risico's en de protocollen. 
   
In deze documenten staan aandachtspunten genoemd maar de concrete uitwerking hiervan is 
onvoldoende omschreven. Er staat bij voorbeeld dat wanneer er een verpakking van 
voedingsmiddelen wordt geopend er een datum van opening op moet worden gezet, hoe lang het 
gebruikt mag worden wordt niet aangegeven.  

De kinderen spelen op het schoolplein van de school. Onder welke voorwaarden er van deze ruimte 
gebruik mag worden gemaakt en de daar voorkomende risico's zijn niet uitgewerkt. 
  

De locatie is nog maar kort open en de beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de 
maatregelen. In de praktijk wordt nu bekeken of de ingeschatte risico's kloppen, deze worden in de 
komende tijd geëvalueerd en aangevuld. 

  
Voor een beter verband tussen de risico's en maatregelen zijn de bevindingen besproken met de 
houder en is een voorbeeld hygiëne protocol gestuurd, "Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang", van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 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)  
   

 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)  
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Meldcode kindermishandeling 
 
Er is een meldcode en de houder heeft de beroepskrachten hierover op de hoogte gebracht. Een 
beroepskracht die net in dienst is heeft bij haar vorige werkgever ervaring op gedaan met het 
handelen volgens de meldcode. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 

  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Er is een entree, een toiletgroep, één groepsruimte en een naastliggende verschoon-slaapruimte. 
De houder geeft aan dat in overleg met de afdeling bouw en woningtoezicht en de brandweer de 
ruimtes zijn aangepast voor de start. 

 
 
Buitenspeelruimte 

 
Er is een aangrenzende buitenruimte beschikbaar tijdens de opvang, de speelplaats van de school. 
Vanuit de groepsruimte is er zicht op deze speelplaats. De beroepskracht geeft aan dat het spelen 
op deze speelplaats prettig is en dat er geen overlast is van andere spelende kinderen tijdens het 

buiten spelen. Concrete afspraken over het buiten spelen moeten nog worden gemaakt. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 
Er is een website met daarop algemene informatie, het pedagogisch beleid en een aantal 

protocollen. 
  
Op de website zijn de inspectierapporten in te zien. 
De informatie over de klachtenregeling voldoet niet. 
  
  

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

voldaan. 
 

 
 

 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 ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
 

Klachten en geschillen 2016 
  
Sinds 1-1-2016 is de organisatie aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Een kopie 
van het aansluitingsbewijs hiervan heeft de houder gemaild. In het pedagogisch beleid van de 
Kleine Krijger staat summier de klachtenregeling omschreven. De te nemen stappen en 

contactgegevens van de commissie ontbreken. Er staat nog de aansluiting met de SKK genoemd, 
deze klachtencommissie bestaat niet meer. 
 
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 
  Informatiemateriaal voor ouders 

  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 1 en 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 basisgroep. 
(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 bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(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 c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(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 d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(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 g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep 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 het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(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 f 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) 
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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 

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) 

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 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

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

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag 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 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft 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 6 lid 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 6 lid 8 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) 
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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) 

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 bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
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 8 lid 2 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 2 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 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 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 ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon 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 een bij de houder werkzame persoon 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) 



 

17 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 06-09-2016 
Kleine krijger te Brummen 

 
Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kleine krijger 

Website : http://www.kinderopvangmalin.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Malin 
Adres houder : Graaf van Limburg Stirumplein 1 

Postcode en plaats : 6971 CE BRUMMEN 
KvK nummer : 59118725 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. M. Tabak 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Brummen 

Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 13-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-09-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 


