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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 onderzoek na registratie. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Zij 

bekijkt vooral de eisen die zij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon toetsen. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 

 Documentenonderzoek naar de beroepskwalificaties, EHBO-certificaten en het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

 De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd. 

 Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook 

heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten en de houder.  

 

De toezichthouder heeft in elk hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarden 

beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

getoetste voorwaarden zit achterin het rapport. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie 

De toezichthouder voldoet aan de beoordeelde kwaliteitseisen. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

De Flierefluiter, locatie Pauwtjesmolen, maakt deel uit van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal 

De Flierefluiter. Deze stichting biedt peuteropvang aan in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.  

  

Er is 1 manager. Zij stuurt alle locaties aan en is ook de pedagogisch coach. Zij is verantwoordelijk 

voor het opstellen van het locatiebeleid en het ondersteunen van de teams op pedagogisch gebied. 

  

Peuteropvang De Flierefluiter, locatie Pauwtjesmolen, is sinds 1 augustus 2021 opgenomen in het 

Landelijk Register Kinderopvang. De registratie is voor 16 kindplaatsen. De peuteropvang bestaat 

uit 1 stamgroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Op 30 juni 2021 heeft de toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd. De 

toezichthouder gaf het advies om peuteropvang De Flierefluiter Pauwtjesmolen op te nemen in het 

Landelijk Register Kinderopvang. 
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Bevindingen op hoofdlijnen  

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 

een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 

op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen.  

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde. 

 

Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

 

Pedagogisch beleidsplan 

De Flierefluiter Pauwtjesmolen heeft een pedagogisch beleidsplan.  

 

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op peuteropvang De Flierefluiter Pauwtjesmolen 

volgens het pedagogisch beleidsplan handelen. De manager bespreekt het pedagogisch klimaat 

met de beroepskrachten in werkoverleggen. De manager is ook de pedagogisch coach. Zij 

observeert en bespreekt het pedagogisch handelen van de beroepskrachten. 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische 

observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 

van de kinderen. 

  

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 

verschillende momenten. Tijdens vrij spel en een activiteit. De toezichthouder heeft geobserveerd 

op een maandagochtend. Er zijn 2 beroepskrachten en 8 kinderen aanwezig. Hieronder worden 2 

pedagogische basisdoelen beschreven. Bij beide basisdoelen worden voorbeelden gegeven die in de 

praktijk zijn gezien. 

  

Het bieden van emotionele veiligheid 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 

en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
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De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 

volgende voorbeelden: 

 

 De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 

hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk 

contact (troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de 

beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind. 

  

Een meisje is voor de eerste keer op de peuteropvang. Ze speelt met het poppenhuis. Af en toe 

begint ze te huilen en loopt naar de deur van de groepsruimte. Elke keer als het meisje huilend bij 

de deur staat, gaat 1 van de beroepskrachten naar haar toe. Ze hurkt bij het meisje en praat met 

haar. Ze legt haar hand op de rug van het meisje. Ze vraagt of het meisje een kroel wil. Soms 

keert het meisje zich af van de beroepskracht. Deze haalt haar hand dan weg. Soms staat het 

meisje even tegen de beroepskracht aan voor een kroel. Als het kind laat merken dat ze niet meer 

wil, laat de beroepskracht haar los. 

 

Een jongen staat met een boos gezicht in de groepsruimte. Een beroepskracht hurkt naast hem. Ze 

vraagt: "Kom je kroelen?" en pakt zijn arm vast. Het kind trekt zijn arm los, zegt 'nee' en loopt 

weg met een boos gezicht. Hij blijft op een afstand staan en kijkt boos. De beroepskracht vraagt of 

hij mee wil spelen met een ander kind. "Nee," zegt het kind. De beroepskracht vraagt: "Zal ik de 

Lego pakken voor jou?" Het kind juicht en rent op de beroepskracht af. Hij geeft haar een kroel. 

  

 De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan 

op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een 

passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 

delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 

  

Het meisje dat voor het eerst op de peuteropvang is, huilt. Een beroepskracht loopt naar haar toe 

en hurkt naast haar. Ze leidt het kind af door te wijzen naar de blokken en de poppenwagen. Ze 

praat rustig met het meisje. Ze zegt: "Vind je het nog een beetje spannend?" Ze tilt het kind op en 

wrijft over haar rug. Het kind stopt met huilen. De beroepskracht houdt het kind vast en praat met 

haar. Ze vraagt of het kind de 'vissenpuzzel' wil maken. Ze gaat rustig aan tafel zitten met het 

meisje op schoot. Ze geeft de hengel van de 'vissenpuzzel' aan het kind. Het kind pakt de hengel 

aan, klikt een vis aan de hengel en probeert de vis in de puzzel te leggen. "Goed zo, je ziet het wel 

he," zegt de beroepskracht, "probeer het nog maar een keer." De beroepskracht praat rustig met 

het meisje en de andere kinderen die aan tafel zitten. 

  

De andere beroepskracht loopt langs de tafel. "(naam kind) is lekker aan het vissen," zegt de 

beroepskracht. "Ja," zegt het meisje. Daarna huilt ze weer. De beroepskracht aan tafel doet een vis 

aan de hengel. Ze houdt de vis boven het goede vakje van de puzzel. Huilend duwt het meisje de 

vis in het vakje. De beroepskracht reageert enthousiast. Het meisje lacht en maakt een 

juichbeweging met haar vuistjes. 

  

De puzzel is af. Het kind lacht en juist. De beroepskracht stelt voor om nog een puzzel te maken. 

Samen met het meisje loopt ze naar de kast met puzzels. Samen zoeken ze een puzzel uit. De 

beroepskracht neemt het kind weer op schoot. Het kind lacht. Samen bekijken ze de stukjes van 

de puzzel. Ze praten erover: een gieter om plantjes water te geven, limonade om te drinken, een 

vliegtuig. Het kind doet alsof het vliegtuig vliegt door het stukje in de lucht te bewegen. Het kind 

lacht en brabbelt. 
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Een beroepskracht zit bij de tafel en heeft een jongen op schoot. Twee kinderen spelen aan tafel 

met Lego. De jongen die op schoot zit wijst naar de Lego. "Wil jij daar ook mee spelen?" vraagt de 

beroepskracht. Het kind knikt. "Dat mag," zegt de beroepskracht. Ze zet het kind aan tafel en 

verdeelt de Lego tussen de 3 kinderen. 

  

 Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen. 

  

Als de beroepskracht opstaat, blijft het meisje aan tafel puzzelen. Ze puzzelt zingend/kletsend. De 

andere beroepskracht komt bij haar kijken. Het meisje praat met de beroepskracht. Later zit het 

meisje ontspannen te knutselen aan tafel. 

 

Alle kinderen ogen ontspannen. Zij spelen in de speelhoeken of aan tafel. Twee jongens zijn 

geconcentreerd met Lego aan het spelen. Een beroepskracht gaat bij hen zitten. Ze wijst naar een 

bouwwerk en zegt: "Dat is mooi, het lijkt wel een trein." Een jongen komt naast haar staan en 

steekt zijn armen uit naar de beroepskracht. "Oh, kom je lekker op schoot zitten? Gezellig!" zegt 

de beroepskracht. En ze neemt het kind op schoot. 

  

  

Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 

van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve 

vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 

  

De beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen. 

Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 

  

 De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven 

het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. Spelmateriaalkeuze en de 

manier van aanbieden. 

  

Aan tafel zitten 2 kinderen. Zij gaan verven. Een jongen zegt dat hij ook wil verven. Een 

beroepskracht zegt dat nu deze 2 kinderen mogen verven. Ze legt uit: "Jij mag straks samen met 

een ander kindje verven." Ze vraagt: "Zal ik de Lego pakken?" Dat wil de jongen niet. De 

beroepskracht vraagt wat hij dan wil doen. Ze stelt 'hamertje tik' voor. Dat wil het kind doen. De 

beroepskracht pakt 'hamertje tik' en het kind gaat dit aan tafel doen. 

 

De kinderen knutselen een afbeelding van 'Bas'. Al eerder hebben zij het hoofd van 'Bas' beplakt 

met ogen, oren, een neus en een mond. Ook hebben zij de trui van 'Bas' beplakt met stukjes stof. 

Dit deel van het knutselwerk hangt op het prikbord. De beroepskracht wijst naar het bord en legt 

uit dat de kinderen nu een broek mogen maken. Zij gaan de broek verven. De kinderen kiezen zelf 

welke kleuren verf zij willen gebruiken. 

  

 De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden 

intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind 

hieronder lijdt. 

  

Een beroepskracht zit aan tafel met een jongen op schoot. Zij praat met de kinderen die met Lego 

spelen. Aan tafel zit ook een meisje dat een cadeautje voor haar vader inkleurt. De beroepskracht 
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praat ook met het meisje en maakt ondertussen een onderdeel van het cadeau af. Een jongen 

speelt naast haar op de grond met een grote auto. De beroepskracht zegt tegen hem: "Speel jij zo 

leuk met de auto?" Een meisje komt aanlopen met een stapel boekjes in haar handen. Ze laat de 

boekjes zien aan de beroepskracht. De beroepskracht praat met het kind over de boekjes. 

  

Een beroepskracht troost een meisje. Zij zit op haar hurken bij het kind en praat met haar. Een 

ander meisje komt aanlopen met een kroontje op haar hoofd. De beroepskracht zegt: "Dat is een 

mooie kroon!"  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Met een aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (Juni 2021) 



 

 

9 van 18 

Inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 04-10-2021 

St. Christelijke Peuterspeelzaal De Flierefluiter te Hardinxveld-Giessendam 

 

 

Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het personenregister 

kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

  

De vaste beroepskrachten en de manager, tevens pedagogisch coach/beleidsmedewerker, zijn 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de 

kinderopvangorganisatie. 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker hebben een geschikt diploma 

volgens de geldende cao kinderopvang. 

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

stagiaires 

De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten op 

peuteropvang De Flierefluiter Pauwtjesmolen. 

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Beroepskracht-kindratio 

De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de 

beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit gesprek en de observatie. 

  

Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 

 

Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 

Maandagochtend 2 tot 4 jaar 8 kinderen 1 beroepskracht 2 beroepskrachten 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde. De werkwijzen van de houder dragen bij aan een 

vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind. 
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Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

 

Opvang in groepen 

Op De Flierefluiter Pauwtjesmolen vangen twee vaste beroepskrachten de kinderen op in 1 vaste 

stamgroep. Zij doen dit in een vaste groepsruimte. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Met een aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.  

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden.  

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Actueel beleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. De manager heeft het beleid geëvalueerd en 

aangepast waar dit nodig was. 

 De manager bespreekt thema's en protocollen met de beroepskrachten tijdens werkoverleg. 

 

Uitvoering in praktijk 

Op De Flierefluiter Pauwtjesmolen werken de beroepskrachten volgens het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 

 Een beroepskracht gaat met een peuter mee naar de sanitaire ruimte. 

 Na toiletbezoek wassen de kinderen hun handen. 

 Voor het eten wassen de kinderen hun handen. 

 De jassen en tassen van de beroepskrachten liggen buiten bereik van de kinderen. 

 De beroepskrachten zorgen dat de kinderen niet alleen in het keukengedeelte zijn. 

 De beroepskrachten corrigeren kinderen als zij niet op hun billen aan tafel zitten. 

 De hekjes naar de vide en de opbergruimte zijn gesloten. 

 

De toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskrachten handelden volgens 

de beschrijving in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook heeft de toezichthouder een 

beroepskracht een aantal vragen gesteld over veiligheid en gezondheid. 

 

EHBO 

Op De Flierfluiter Pauwtjesmolen is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige 

kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit gesprek en de EHBO 

certificaten van de beroepskrachten. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder voldoet aan de wettelijke eisen voor de meldcode. 

 

Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

 

Bevordering van kennis en gebruik 

Meldcode 

De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode bij de beroepskrachten bevorderd. De 

manager bespreekt de meldcode jaarlijks tijdens werkoverleg. De beroepskracht gebruikt de 

Meldcode App. Dit blijkt uit een gesprek met de vaste beroepskracht. 

 

Uit gesprek blijkt dat de beroepskracht weet wie de persoon is die eindverantwoordelijk is voor de 

beslissing om wel of niet een melding te doen. 

De beroepskracht weet de eerste stappen uit de meldcode te benoemen. 

 

Handelswijze bij vermoeden kindermishandeling 

De houder heeft de kennis en het gebruik van de volgende handelswijze bij de beroepskrachten 

bevorderd: 

 

 Indien bij een beroepskracht bekend is geworden dat een collega of andere werknemer zich 

mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de 

organisatie, dan moet de beroepskracht de houder hiervan direct op de hoogte stellen. 

 

Uit gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij daarvan voldoende op de hoogte is. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Met een aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 EHBO-certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (September 2021) 
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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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

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. 
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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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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) 

 
 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
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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) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : St. Christelijke Peuterspeelzaal De Flierefluiter 

Website : https://www.flierefluiter.info/ 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Flierefluiter 

Adres houder : Merwedestraat 25 

Postcode en plaats : 3371 SN Hardinxveld-Giessendam 

KvK nummer : 24379078 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. de  Jong 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hardinxveld-Giessendam 

Adres : Postbus 175 

Postcode en plaats : 3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 04-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 07-10-2021 

Vaststelling inspectierapport : 18-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-10-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2021 
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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 mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 


