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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens het onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van Jottum! Kinderdagverblijf van 
toepassing zijn, beoordeeld. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 5 april 2016. 
  

De toezichthouder is op de locatie te woord gestaan door de houder, de medewerker 
roosterplanning en beroepskrachten van drie stamgroepen. De beroepskrachten van peutergroep 
'Does' waren met de kinderen aan het wandelen. 
  
 

Oudercommissie 
De oudercommissie bestaat uit 5 leden. De leden vertegenwoordigen kinderen en ouders van beide 

locaties. Op 4 april is een vragenlijst naar de leden gestuurd. De lijst is op 19 april ingevuld 
geretourneerd. De mening van de OC-leden over de kwaliteit van  de kinderopvang is in het 
rapport verwerkt. 

 
Beschouwing 
  
Feiten over Jottum! Kinderdagverblijf, locatie Mondriaanstraat 21 

Jottum! Kinderdagverblijf is een organisatie met twee vestigingen aan de Mondriaanstraat in Ede. 
Eén van de kinderdagverblijven is samen met de buitenschoolse opvang gevestigd in de 
Mondriaanstraat op nummer 18. Het andere kinderdagverblijf is te vinden op het adres: 
Mondriaanstraat 21. 

  
Op Jottum! Kinderdagverblijf, Mondriaanstraat 21 kunnen per dag 48 kinderen terecht. De opvang 
vindt plaats in 4 stamgroepen: twee babygroepen van 0 tot 2 jaar en twee peutergroepen van 2 tot 

4 jaar. Het gebouw bestaat uit 2 verdiepingen. Op de bovenste verdieping bevinden zich de 
babygroepen; op de begane grond de peutergroepen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De drie voorgaande onderzoeken waren risicogestuurde onderzoeken waarbij de toezichthouders 
slechts een beperkt aantal items hoefden te beoordelen. In opdracht van de gemeente Ede voert 
de GGD nu een uitgebreid onderzoek uit. 

  
Oudercommissie 
Uit de antwoorden die de leden hebben gegeven op de vragen, blijkt dat zij over het algemeen 
tevreden zijn over de samenwerking met de houder. Als verbeterpunt met betrekking tot de 

samenwerking geven de leden aan dat zij graag bij meer onderwerpen betrokken zouden willen 
worden. In een aantal gevallen zouden zij de informatie in eerder stadium willen ontvangen. Over 

de kwaliteit van de opvang, bijvoorbeeld over de pedagogische praktijk en de kwaliteit van het 
personeel, zijn de OC-leden positief. 
  
Overleg en overreding 
Ten behoeve van bepaalde inspectie-items binnen de domeinen 'Ouderrecht' en 'Personeel en 
groepen' is overleg en overreding toegepast. Bij 'Ouderrecht' ging het over de aansluiting bij de 
geschillencommissie, het schriftelijk vastleggen van de klachtenregeling en de informatie aan 

ouders over deze klachtenregeling (inclusief geschillencommissie). Bij 'Personeel en groepen' om 
de toestemming van ouders voor het 'deel uitmaken van twee stamgroepen'. Bij de betreffende 
inspectie-items is meer informatie te vinden. 
  
Conclusie 

De houder voldoet binnen de domeinen ''Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht' niet aan alle 
voorwaarden. Binnen de betreffende domeinen is meer informatie te vinden. 

  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid' voldoet de houder niet aan de volgende 
voorwaarden: 
  
 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen 

toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte (art 1.49 lid 1 en 

1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). 

 De houder 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).  

  
Binnen het domein 'Ouderrecht' voldoet de houder niet aan de volgende voorwaarden: 

  
 De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder 

de aandacht van ouders (art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen). 

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

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder: - de klacht zorgvuldig onderzoekt; - de ouder zoveel 
mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; - de klacht, rekening 
houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; - de klacht, uiterlijk zes 

weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; - de ouder een schriftelijk en met 
redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; - in het oordeel een concrete termijn stelt 
waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd (art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties beoordeeld:  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden.                                         
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder het inspectie-item 
'Pedagogische praktijk' is afkomstig uit dit document. De toezichthouder heeft ook bekeken of het 
pedagogisch beleidsplan aan de gestelde eisen voldoet. 
  

De toezichthouder is begonnen met observeren in babygroep 'Zus'. Zes kinderen zaten aan tafel, 
één baby lag op een wipstoel bij de tafel, één baby zat in de draagzak bij één van de 
beroepskrachten en één kind lag in bed. De beroepskracht zong liedjes en de kinderen 
dronken (met hulp) uit hun bekers. De baby kreeg de fles. Na het drinkmoment kregen de meeste 
kinderen een schone luier. 
  
In groep 'Jet' waren 9 kinderen aanwezig: 3 kinderen lagen in bed, 1 baby kreeg de fles en 5 

kinderen speelden op een kleed met duplo primo. Later las één van de beroepskrachten voor uit 
een groot prentenboek van Nijntje. Alle kinderen die eerst op de grond speelden, luisterden even 

later naar het verhaal. De kinderen zaten dicht bij de beroepskracht op de grond. 
  
De kinderen van stamgroep 'Ot & Sien' speelden buiten. Ze reden op stepjes, tractors, loopauto's 
en fietsjes. De kinderen van peutergroep 'Does' waren aan het wandelen. Toen de toezichthouder 

wegging, kwamen zij net terug van de wandeling. De kinderen hielden allemaal een ring van het 
wandelkoord vast. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
  

Beleidsplan 
De houder heeft ervoor gekozen om het beleidsplan, werkplan, een deel van de protocollen en een 
deel van de formulieren te bundelen in één beleids- en werkplan. De laatste versie is van april 

2013. 
  
In het beleidsplan is informatie te vinden over alle onderwerpen die volgens de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in het plan zouden moeten staan. 

  
Onder het kopje 'Jottum! momentje' is bijvoorbeeld informatie te vinden over het verlaten van de 
stamgroep: 'Het "Jottum!" momentje zorgt voor meer eenheid tussen en meer structuur op de 
groepen. Doordat alle groepen op dezelfde tijden de "deuren open" hebben. De betekenis van de 
"deuren open" wordt niet zo letterlijk genomen dat daadwerkelijk de deuren open moeten staan. 
Het betekent dat er voor de kinderen de mogelijkheid wordt geboden om bij de andere groep iets 

te ondernemen. Ook zorgt het "Jottum!" momentje ervoor dat kinderen meer vrijheid en keuze 
hebben in hun spel. Met het "Jottum!" momentje kunnen er verschillende activiteiten worden 
aangeboden die gericht zijn op verschillende ontwikkelingsniveaus [...]'. 

  
  
  
Bijlagen bij het pedagogisch beleidsplan 

In de bijlagen staat een extra uitleg over bepaalde onderwerpen. De bijlagen zijn in eerste 
instantie bedoeld voor de pedagogisch medewerkers. Als de pedagogisch medewerkers met een 
bepaald onderwerp te maken hebben, kunnen zij de bijlage uitprinten en op hun groep leggen of 
ophangen. Voor ouders kunnen de bijlagen handig zijn als ze uitleg wensen over een bepaald 
onderwerp, bijvoorbeeld over bijten of wennen. 
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Vierogenbeleid 
In het document 'Vierogenprincipe bij Jottum! Kinderdagverblijf' staat in duidelijke en 
observeerbare termen beschreven op welke manier het vierogenprincipe is vormgegeven. 

 
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
  
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan door:  

 1 keer per 3 maanden een groepsvergadering te houden en 3 keer per jaar een algemene 
vergadering voor beide locaties. 

 Bepaalde beroepskrachten één keer in de 2 jaar een studiedag of symposium te laten 
bijwonen. De laatste studiedagen gingen over hooggevoelige kinderen en lastige kinderen. 
Theatergroep 'Omdenken' heeft de dagen georganiseerd. 

 Aan het pedagogisch beleids- en werkplan bijlagen toe te voegen waarin een extra uitleg staat 

over bepaalde onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen: slapen, wennen en opvallend 
gedrag/bijzondere kinderen. 

 Wijzigingen in het pedagogisch beleids- en werkplan naar de pedagogisch medewerkers te 
mailen. 

 Met thema's van de methode 'Uk & Puk' te werken. 
 Aan de hand van vaste speerpunten te werken: Gezonde Voeding, Klassieke Muziek, Natuur, 

(anders) Voorlezen en Ontspannen en Bewegen. 

 Samen met de Franciscusschool activiteiten voor de 3 tot 4-jarigen te organiseren. 
 'Maatjes lezen' in te voeren. Om bij zowel de kinderen van de BSO als de kinderen van het 

kinderdagverblijf het (voor)lezen te stimuleren is in 2011 gestart met het 'maatjes lezen'. De 

kinderen van de BSO komen op vaste momenten voorlezen aan de kinderen van het 
kinderdagverblijf. 

  
  

Emotionele veiligheid 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De baby's staan in contact met de groep op een manier en 
vanaf een plaats die veiligheid biedt en past bij hun interesse en bevattingsvermogen'. 
  
In de praktijk: 

Voorbeelden waaruit bovenstaande blijkt: 
 In babygroep 'Zus' zit de baby in de wipstoel vlakbij de tafel waaraan 6 kinderen zitten om wat 

te drinken. Zo kan de baby alles goed volgen en zit hij/zij toch op een veilige plaats. 

 Een andere baby in deze groep zit bij de beroepskracht in een draagzak. 'Hij vindt het fijn om 
dicht bij je te zijn', aldus de beroepskracht. De beroepskracht loopt met hem door de hele 
ruimte heen, zodat hij in contact blijft met de groep en zich geborgen voelt. 

 In babygroep 'Jet' ligt een baby in de bedbox (met spijlen). De box is vlakbij het speelkleed 

neergezet waarop de andere kinderen met duplo zitten te spelen. De beroepskracht zit ook op 
de grond. Zo heeft de baby wat om naar te kijken, maar zit hij/zij toch op een veilige plek. 

  
  
Persoonlijke competentie 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo- 

en niveau van een kind. Ze bieden spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend 
zijn, zonder het kind te overvragen of te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het 
ontdekkingsproces'. 

  
  
In de praktijk: 

 De beroepkracht en de kinderen van 1 jaar zitten samen op de grond om een toren van duplo 
primo te bouwen. De beroepskracht stimuleert de kinderen van 1 jaar om mee te helpen: '... 
(naam kind), ga je helpen? Samen? Doe er maar op'. Als een kind geen zin meer heeft in 
bouwen en een boekje pakt, zegt de beroepskracht: '... (naam kind), ga je een boekje kijken?' 

 De beroepskracht merkt dat de kinderen genoeg hebben van het spelen met de duplo en pakt 
een groot voorleesboek (met geluiden) van Nijntje. De kinderen kruipen bij haar op schoot of 
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gaan vlak bij haar zitten. De beroepskracht houdt het boek omhoog, zodat iedereen de platen 
goed kan zien. Ze betrekt de kinderen bij het verhaal door eerst te vragen: 'Wat doen de 
eendjes?' en dan pas het geluid te laten horen dat in het boek zelf zit. Ze herhaalt de geluiden 
zelf ook nog een paar keer. Als Nijntje gaat slapen en er een slaapmuziekje klinkt, begint één 
van de kinderen te bewegen. De beroepskracht: 'Ga je dansen?' De beroepskracht gaat zelf 

ook bewegen op de muziek en probeert de andere kinderen over te halen om mee te doen. 
  
  
Sociale competentie 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer 
door zorg voor de inrichting en aankleding van de ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn 

behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. [...]'. 
  

In de praktijk: 
  
Inrichting en aankleding: 
 De ruimte is zodanig ingericht dat er voor kinderen van alle leeftijden iets te zien of te doen is. 

  
Grapjes: 
 'Kom, jij hebt altijd zo'n blote rug' (beroepskracht helpt met aankleden). 
 'Malle meid. Kleine grapjas' (tijdens toiletbezoek gebeurt blijkbaar iets grappigs). 
  
Behulpzaamheid: 
 Zie onder 'normen en waarden'. 

  
Aandacht en zorg: 
 Als een jongen van 1 jaar dicht tegen de beroepskracht aankruipt en duidelijk om aandacht 

vraagt, trekt ze hem op schoot en geeft ze hem een kusje op zijn hoofd. 
 Een dreumes heeft last van rode billetjes. Bij het verschonen zegt de beroepskracht: '... (naam 

beroepskracht) doet heel zacht voor je billen. Goed zo ... (naam kind). Lekker schone billen 
weer'. 

 'Je hebt last van waterpokken hè? Doen ze nog kriebelen?' 
 Als de baby begint te huilen, omdat hij honger heeft en het flesje nog niet warm is: 'Nou wil je 

de borstvoeding hè?' Ze wiegt hem heen en weer en tikt op zijn billetjes. De baby stopt met 
huilen. 

  
  

Overdracht van normen en waarden 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en 

omgangsvormen belangrijk zijn [...]'. 
  
In de praktijk: 
 Als een dreumes in de wipstoel wil gaan zitten: 'De wipstoel is voor baby's hè. Niet voor grote 

meisjes. Ik zal de wipstoel even wegzetten'. 
 Als een kind op een loopauto gaat staan: '... (naam kind), niet op de auto hè. Dat is 

gevaarlijk'. 
 Als een kind de bal afpakt van een ander kind en hard wegrent: 'Wat is hier leuk aan? De bal 

afpakken en hard wegrennen? Het mag niet. Ga maar overschieten'. 
 Een kind valt voor de tweede keer van de tractor af. De eerste keer is hij met z'n tanden op de 

tong gevallen. De tong bloedde. Na de tweede keer huilt de jongen weer. De beroepskracht zet 

hem op een tafel en dept met een doekje het bloed weg. Ze zegt: 'Ik denk dat jij een beetje te 
groot bent voor de tractor. Dan gaat hij kiepen'. 

  

Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische praktijk voldoen aan de gestelde eisen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 5 april; geretourneerd op 19 april) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de medewerker 
roosterplanning) 

  Interview anderen (gesproken met beroepskrachten uit alle stamgroepen) 
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  Observaties (in de buitenruimte) 
  Pedagogisch beleidsplan (Beleids- en werkplan Jottum! Kinderdagverblijf van april 2013) 
Document 'Vierogenprincipe bij Jottum! Kinderdagverblijf'. 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. De beroepskracht-kindratio en 
de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, presentielijsten en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. Eveneens is binnen dit domein bekeken 
of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de meeste beroepskrachten zijn al tijdens 

voorgaande onderzoeken ingezien en goedgekeurd. De toezichthouder heeft daarom alleen nog 
gekeken naar de VOG's van 2 beroepskrachten en een vrijwilliger die na het onderzoek van 7 mei 
2015 in dienst zijn gekomen. Hun VOG's zijn gedateerd op 24 november 2015 (beroepskracht), 20 
januari 2016 (beroepskracht) en 29 februari 2016 (vrijwilliger) en voldoen aan de gestelde eisen. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De diploma's van de meeste beroepskrachten zijn al tijdens voorgaande onderzoeken ingezien en 
goedgekeurd. De toezichthouder heeft daarom alleen nog gekeken naar de beroepskwalificaties 
van 2 beroepskrachten die na het onderzoek van 7 mei 2015 in dienst zijn gekomen. Zij hebben 

een diploma dat aan de gestelde eisen voldoet. Onder 'bronnen' is te vinden om welke diploma's 
het gaat. 
 

 
Opvang in groepen 
 

  
Op het kinderdagverblijf zijn 4 stamgroepen: 
   
 2 babygroepen, Jet en Zus, voor maximaal 9 kinderen van 6 weken tot 2 jaar. 
 2 peutergroepen, Does en Ot & Sien, voor maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar. 
  
Vanuit babygroep 'Zus' wordt één van de oudere kinderen met een zekere regelmaat opgevangen 

bij de peuters. Hij verblijft daar niet om even aan een activiteit mee te doen, maar omwille van de 
beroepskracht-kindratio. Er zijn op die momenten te veel kinderen in de babygroep. De 
beroepskracht gaf aan dat deze jongen op donderdagen wel vaker naar de peutergroep gaat. 

Ouders van het betreffende kind weten ervan, maar hebben hiervoor geen schriftelijke 
toestemming gegeven. Terwijl de toezichthouder observeerde in groep Zus, ging een meisje van 1 
jaar en 11 maanden naar peutergroep 'Ot & Sien' om te wennen. Het 'wennen' valt niet onder 'deel 
uit maken van een tweede stamgroep'. Hiervoor hoeven ouders geen schriftelijke toestemming te 

geven. 
  
  
Overleg en overreding 
De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast om de houder de gelegenheid te geven 
de ouders een toestemmingsverklaring te laten tekenen. Binnen de afgesproken termijn van 14 

dagen heeft de houder een door de ouders ondertekend document laten zien. De ouders 
hebben dus schriftelijk toestemming gegeven voor het feit dat hun kind ook nog in één andere 
stamgroep wordt opgevangen. De houder voldoet binnen dit domein nu aan alle gestelde eisen. 
  

 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van het onderzoek was de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming met de eisen die in de Wko 
staan: 
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 In stamgroep (babygroep) 'Zus' vingen 2 beroepskrachten 9 kinderen op. 
 In stamgroep (babygroep) 'Jet' vingen 2 beroepskrachten 9 kinderen op. 
 In stamgroep (peutergroep) 'Ot & Sien' vingen 2 beroepskrachten 11 kinderen op. 
 In stamgroep (peutergroep) 'Does' vingen 2 beroepskrachten en 1 vrijwilliger 12 kinderen op. 
  

In de week van de steekproef, week 13, voldeed de beroepskracht-kindratio ook aan de gestelde 
eisen. Dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De beroepskrachten spreken Nederlands met de kinderen. 

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 5 april; geretourneerd op 19 april) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de medewerker 
roosterplanning) 

  Interview anderen (gesproken met beroepskrachten uit alle stamgroepen) 

  Observaties (in de buitenruimte) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (van 2 beroepskrachten en een vrijwilliger) 

  
Diploma's beroepskrachten (MDGO Residentieel Werk en Sociaal Pedagogisch Werk 3 
Kinderopvang) 

  Presentielijsten (van week 13) 
  Personeelsrooster (van week 13) 
Toestemmingsverklaring '2 stamgroepen'. 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de volgende beleidsaspecten beoordeeld:  

 Risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid (documenten en praktijk). 
 Meldcode kindermishandeling. 
 Het vierogenprincipe (beleid en uitvoering). 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De toezichthouder heeft geen document gezien waaruit blijkt dat de risico's in 2015 
geïnventariseerd zijn. De medewerker die verantwoordelijk is voor de inventarisaties gaf aan dat zij 

alweer begonnen was met de inventarisaties van 2016, zodat zij die van 2015 niet meer kon laten 
zien. In de ordner met informatie en documenten voor de ouders, zat de versie van 2014. Later 
bleek dat de risico's in 2015 niet geïnventariseerd waren. Alle voorwaarden die betrekking hebben 
op risico-inventarisatie zijn daarom op 'niet beoordeeld' gezet. 

  
Informatie aan beroepskrachten 
Drie keer per jaar bespreekt de houder onderwerpen uit de risico-inventarisaties tijdens de 
algemene vergaderingen. De inventarisaties zijn een vast agendapunt van deze vergaderingen, 
aldus een medewerker personeelszaken. Aangezien er in 2015 geen risico-inventarisatie gedaan is, 
zijn er in 2015 ook geen onderwerpen uit deze inventarisatie op de agenda gezet. 
  

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

 

 
 

 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen 

toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 sub a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)  
   

 De houder 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)  
   

 

Meldcode kindermishandeling 
 
De houder maakt gebruik van de meest recente versie van de meldcode kindermishandeling, 
namelijk de versie van juli 2013. De meldcode is te vinden in een ordner die op de gang ligt. 
  
Nieuwe medewerkers krijgen een boekje waarin verwijzingen zijn opgenomen naar protocollen en 
het pedagogisch beleidsplan. Alle beleidsstukken en protocollen ontvangen zij per mail, maar zij 

krijgen ook een geprint exemplaar. De leidinggevenden dringen er op aan dat zij in ieder geval het 
calamiteitenplan en de meldcode doorlezen voordat zij aan het werk gaan bij Jottum! 
 
 
Vierogenprincipe 
 

De houder heeft in een apart document het vierogenprincipe bij Jottum! Kinderdagverblijf 
uitgewerkt. 
  
Voorbeelden van maatregelen die getroffen zijn: 
 Als er één medewerker op de groep staat, zal het andere personeel regelmatig komen kijken in 

deze groep. 
 Ouders kunnen onverwacht binnenlopen; ze hebben een inlogcode om binnen te komen. 

 Kantoorpersoneel komt regelmatig binnenlopen. 
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 De groepen hebben veel ramen en zijn goed zichtbaar vanuit de aangrenzende ruimten, vanuit 
de hal en de buitenruimte. 

 Er zijn regelmatig stagiaires aan het werk. 
 De beroepskrachten zetten babyfoons aan in de slaapruimtes. 
  

Conclusie 
De houder voldoet aan de eisen met betrekking tot het vierogenprincipe.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 5 april; geretourneerd op 19 april) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de medewerker 

roosterplanning) 
  Interview anderen (gesproken met beroepskrachten uit alle stamgroepen) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (van 2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (van 2014) 
  Actieplan veiligheid (van 2014) 
  Actieplan gezondheid (van 2014) 

  Ongevallenregistratie 
  Pedagogisch beleidsplan (Beleids- en werkplan Jottum! Kinderdagverblijf van april 2013) 
Document 'Vierogenprincipe bij Jottum! Kinderdagverblijf'. 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is en om de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
De stamgroepruimtes zijn groot genoeg voor het aantal kinderen dat in de ruimtes verblijft. Er is 

sprake van een passende inrichting. Er zijn speelplekken gecreëerd voor kinderen van verschillende 
leeftijden. Voor de baby's is bijvoorbeeld een speelkleed voor een grote spiegel neergelegd. In de 
peutergroepen is een keukenhoek en een gereedschapskist te vinden. 

 
 
Buitenspeelruimte 
 

Rondom het kindercentrum is een buitenruimte ingericht. Alle stamgroepen hebben een eigen deur 
die uitkomt op deze buitenruimte. De ruimte is groot genoeg voor het aantal kinderen dat er speelt 
en is passend ingericht. Zo zijn er bijvoorbeeld autobanden om doorheen te kruipen en is er een 
zandbak om in te spelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 5 april; geretourneerd op 19 april) 

  Observaties (in de buitenruimte) 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en OC-leden bij het beleid betrekt 

en over het beleid informeert. Er is ook gekeken naar de klachtenprocedure van het 
kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 

De houder heeft er bewust voor gekozen om geen documenten voor ouders op de website te 
zetten. De inspectierapporten van de GGD vormen een uitzondering. Op de website is 
wel informatie te vinden over de speerpunten van Jottum! Kinderdagverblijf. Voor iedere speerpunt 

is bovendien een informatiekaart gemaakt. 
  
Ouders kunnen met vragen bij het kantoorpersoneel terecht. Er is altijd iemand op kantoor. In 
een ordner die op de gang ligt, zijn beleidsdocumenten te vinden. In de ordner zitten alleen niet 

de meest recente versies van deze documenten. Het pedagogisch beleidsplan in de ordner was 
bijvoorbeeld van november 2011, terwijl er al een nieuwe versie van dit plan is (april 2013). In de 
ordner zat bijvoorbeeld ook de risico-inventarisatie van 2014. Informatie over de klachtenregeling 
en de geschillencommissie ontbrak. 
  
  
Overleg en overreding 

In de ordner en op de website was geen informatie te vinden over de nieuwe klachtenprocedure 
van Jottum!. De toezichthouder heeft de houder 14 dagen de tijd gegeven om ervoor te zorgen dat 
ouders over de benodigde informatie kunnen beschikken. Binnen de gestelde termijn heeft de 

houder het document 'Algemene Voorwaarden 2016' naar de toezichthouder gestuurd. In dit 
document is wel informatie opgenomen over de klachtenregeling en de geschillencommissie, maar 
deze informatie voldoet niet aan de gestelde eisen (zie domein 'Ouderrecht' bij inspectie-item 

'Klachten en geschillen 2016'). Bovendien heeft de houder de klachtenregeling nog niet op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders gebracht. 
  
  
Conclusie 
Bij het inspectie-item 'Informatie' voldoet de houder, ook na overleg en overreding, nog niet aan 
alle gestelde eisen. 

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

 

Oudercommissie 
 

De houder heeft een reglement opgesteld dat aan de gestelde eisen voldoet. In de oudercommissie 
zitten vertegenwoordigers van beide kinderdagverblijven en van de  buitenschoolse opvang. De 
commissie bestaat momenteel uit 5 leden. Op de website staat een oproep om ouders te werven 
voor het lidmaatschap: 
  

'[...] Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor BSO zijn op zoek naar Energieke, Open, 
Enthousiaste, Iniatiefrijke, Gezellige en Eerlijke Ouders die op een fijne manier feedback aan ons 
kunnen geven bij het reilen en zeilen van een professioneel kinderdagverblijf, zodat wij er 
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gezamenlijk voor kunnen zorgdragen dat de Jottum! kwaliteit hoog blijft en dat Jottum! zich kan 
onderscheiden in haar branche [...]'. 
  
Onder 'Zienswijze en beschouwing' staat beschreven hoe de leden van de OC de samenwerking 
met de houder en de kwaliteit van de kinderopvang beoordelen. 

 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
  
Geschillencommissie 
Vanaf 1 januari kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang 

terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de 
'Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen'. Het is tot stand gekomen naar aanleiding 

van een wetswijziging om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken en meer grip op 
de kwaliteit te geven. 
  
De aansluiting bij de geschillencommissie is verplicht. Ouders kunnen daar terecht als de houder 

een klacht naar hun oordeel niet juist afhandelt of onvoldoende gelegenheid biedt om een klacht in 
te dienen. De leden van de OC kunnen ook bij de geschillencommissie terecht. 
  
Klachtenregeling en geschillencommissie bij Jottum! Kinderdagverblijf 
De houder was op het moment van het onderzoek nog niet aangesloten bij de 'Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen'. De toezichthouder kreeg ook geen klachtenregeling te zien. Op 
de website stond geen informatie over de klachtenregeling en de medewerkers konden de 

klachtenregeling, direct na het onderzoek, ook niet toesturen. 
  
Overleg en overreding 

De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast om de houder de gelegenheid te geven: 
  
 De aansluiting bij de geschillencommissie te realiseren; 
 een regeling voor de afhandeling van klachten te treffen; 

 de regeling schriftelijk vast te leggen. 
  
De houder heeft 14 dagen de tijd gekregen om bovenstaande punten te realiseren. Op 11 april 
2016, binnen de gestelde termijn, heeft de houder een document laten zien waaruit blijkt dat de 
aansluiting een feit is. In de brief staat dat de commissie ook klachten kan behandelen van voor de 
registratiedatum. 

  
Binnen de termijn heeft de houder ook het document 'Algemene voorwaarden 2016' gestuurd 
waarin de klachtenprocedure is opgenomen. De inhoud van de regeling voldoet echter niet aan de 

eisen die in de Wko staan. 
  
De regeling moet erin voorzien dat de ouder de klacht schriftelijk 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 afhandelt; 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
 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. 
  

Bovenstaande informatie is niet onder het kopje 'klachtenprocedure' van de 'Algemene 
voorwaarden 2016' terug te vinden. Het is voor ouders niet duidelijk genoeg hoe zij een klacht 
moeten indienen en hoe de klachtenprocedure verloopt. 

  
Conclusie 
Binnen het domein 'Ouderrecht' voldoet de houder nog niet aan alle voorwaarden. 

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

 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
De GGD heeft de klachtenvrijbrieven van de Stichting klachtencommissie kinderopvang (Skk) al 
ontvangen. De klachtenverslagen van ouders en oudercommissies zijn nog niet naar de GGD 
gestuurd, maar de houder kan dit nog tot 1 juni doen. De toezichthouder heeft de voorwaarden 

met betrekking tot de klachtenverslagen dan ook op niet beoordeeld gezet. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie (gestuurd op 5 april; geretourneerd op 19 april) 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de medewerker 
roosterplanning) 

  Interview anderen (gesproken met beroepskrachten uit alle stamgroepen) 

  Informatiemateriaal voor ouders (Informatie kaarten van de speerpunten) 
  Website (www.jottumkinderdagverblijf.nl) 

Klachtenvrijbrief ouders 2015 
Klachtenvrijbrief oudercommissies 2015 
Brief ter bevestiging van de registratieovereenkomst voor de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 

Algemene Voorwaarden 2016 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep 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 stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 

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

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

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

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

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

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder 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) 

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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Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

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

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

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

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten 2015 en voorgaande jaren 

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

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na. 
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 

aangegeven. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Jottum! Kinderdagverblijf 

Website : http://www.jottumkinderdagverblijf.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Jottum! Kinderdagverblijf 

Adres houder : Mondriaanstraat 18 
Postcode en plaats : 6717SB EDE GLD 

Website : www.jottumkinderdagverblijf.nl 
KvK nummer : 09110233 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-04-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 28-04-2016 
Zienswijze houder : 03-05-2016 
Vaststelling inspectierapport : 04-05-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-05-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 11-05-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze op het rapport van 2016 
  
Wij vinden het fijn dat de inspecteur zeer tevreden was over onze werkwijze, alleen aan twee 

domeinen moesten we nog iets veranderen.... 
  
Domein Veiligheid en Gezondheid 
  
Wegens omstandigheden is het uitdraaien van de RI van 2015 geheel aan ons voorbij gegaan, wel 
was deze gemaakt en stond die in de computer van degene die het inventariseert. 

Op het moment van de inspectie waren de verslagen al grotendeels aangepast en konden deze 

niet meer getoond worden. 
De nieuwe RI is dit jaar weer inventariseert en uitgedraaid en zit in de desbetreffende mappen. 
  
Domein Ouderrecht 
  
Tijdens de inspectie bleek dat wij niet voldeden aan de klachtenreglement van dit jaar. In januari 
j.l is het verandert en wij hadden deze nog niet doorgevoerd. 

Inmiddels zijn wij aangesloten bij een Geschillencommissie en zijn wij druk bezig met het 
uitwerken hiervan. Zeer binnenkort staat dit op onze site en worden de ouders op de hoogte 
gebracht van de nieuwe ontwikkeling binnen de klachtenreglement. 
  
  
Hartelijke groet, 

  
Dewi de Ruiter 

 
 
 

 


