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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Tijdens deze inspectie zijn alle inspectie-items die op de kinderopvang van toepassing zijn en voor
aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht.
Het
•
•
•
•

onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:
Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
Een bezoek aan de vestiging;
Het voeren van overleg met de houder van de vestiging; en
Het voeren van overleg met de gemeente Harlingen.

Beschouwing
Algemeen
Peuterplusgroep Het Vierkant is onderdeel van Stichting Kinderopvang Friesland.
De houder heeft een aanvraag gedaan voor opname in het landelijk register voor maximaal 8
kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar.
De peuterplusgroep is een pilot van o.a. de Gemeente Harlingen en wordt ook volledig
gesubsidieerd door de gemeente Harlingen. De vormgeving en uitvoering is in handen van de
Stichting Kinderopvang Friesland. De peuterplusgroep is voor kinderen met gedrags-,
ontwikkelings- of opgroeiproblemen. De opvang is reeds gestart in maart 2016.
De peuterplusgroep is gevestigd in multifunctioneel centrum Het Vierkant en beschikt over een
vaste groepsruimte, een speelhal en in overleg mag er gebruik worden gemaakt van het
gymlokaal. De opvang is momenteel open op maandag, woensdag en vrijdag van 08.45 uur tot
13.45 uur.
Belangrijkste bevindingen
De toezichthouder heeft de houder door middel van overleg en overreding de mogelijkheid
geboden om de geconstateerde tekortkomingen op het onderdeel pedagogisch beleid te
herstellen en de betaling van ouders in natura in een plan van aanpak uit te werken. De houder
heeft binnen het gestelde termijn de tekortkoming hersteld.
Conclusie
Naar aanleiding van het onderzoek voor registratie is door de toezichthouder geconstateerd dat op
grond van de huidige gegevens het kindercentrum redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de
kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn opgenomen.
Bij een positief besluit van de gemeente mag de exploitatie van start gaan met ingang van de
datum die in het besluit van het college staat vermeld.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
In dit onderdeel wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij
kindercentra. Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het starten van een buitenschoolse
opvang.

Kinderopvang in de zin van de wet
Kinderopvang is het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen.
Er is sprake van opvang en er is personeel. De ouders betalen geen eigen bijdrage maar betalen in
natura. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak.
Op de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en er wordt een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs
volgen. In het onderzoek na registratie zal inhoudelijk getoetst worden of er daadwerkelijk door de
ouders in natura een tegenprestatie geleverd is.
Conclusie:
De houder zal naar verwachting kinderopvang in de zin van de wet gaan verzorgen.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Bij een aanvraag voor een nieuwe locatie wordt getoetst of deze locatie redelijkerwijs aan de
wettelijke eisen zal voldoen. In dat kader wordt onder andere getoetst of de ondernemer naar
verwachting verantwoorde kinderopvang zal aanbieden die bijdraagt aan een goede en gezonde
ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Bij een onderzoek voor registratie wordt beoordeeld of er handhaving loopt in het kader van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder en of
de houder maatregelen treft om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen te voorkomen.
Conclusie:
Uit het onderzoek voor registratie blijkt dat er geen zwaarwegende handhaving in het kader van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen loopt tegen de vestiging(en) van de houder.
Gebruikte bronnen:
•
Interview locatieverantwoordelijke
•
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (geraadpleegd op 24-11-2016)
Website www.kinderopvangfriesland.nl (geraadpleegd op 24-11-2016)
•
Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf (ontvangen op 08-11-2016)
•
Kopie bewijs inschrijving handelsregister KvK (ontvangen op 08-11-2016)
•
Plan van aanpak Diensten voor ouders van de peuter+groep (ontvangen op 02-12-2016)
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Pedagogisch klimaat
In dit hoofdstuk worden de inspectiebevindingen over het domein ‘pedagogisch klimaat’ belicht. In
een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling van de inhoud van het
pedagogisch beleidsplan op basis van de wettelijke criteria.

Pedagogisch beleid
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot
verantwoorde kinderopvang.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot
verantwoorde kinderopvang. De inhoud van het pedagogisch beleid kan bij een onderzoek voor
registratie nog niet aan de pedagogische praktijk getoetst worden.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot
verantwoorde kinderopvang. De inhoud van het pedagogisch beleid wordt aan de pedagogische
praktijk getoetst.
Stichting Kinderopvang Friesland werkt op alle locaties met een algemeen pedagogisch beleidsplan
hetgeen van toepassing is op alle opvangvormen: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tussen
schoolse opvang, peuteropvang en gastouderopvang.
Aansluitend op het pedagogisch beleidsplan is er een uitgebreider pedagogisch werkplan per
locatie. Dit heeft een vast format waarbinnen iedere locatie toevoegingen doet om het locatie
specifiek te maken (onder andere door beschrijving van de groepsgrootte, inrichting, achterwacht,
dagritme en voorbeelden van de werkwijze van de locatie). Centraal staan visie en kwaliteit,
Gordon's gedachtegoed, opvoeden, talentontwikkeling en zorg voor kinderen.
In het pedagogisch werkplan 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;
•
De wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder met het pedagogisch beleidsplan voldoet aan die
items die voor aanvang van de exploitatie op het gebied van het pedagogisch beleid getoetst
kunnen worden.

Gebruikte bronnen:
•
Interview locatieverantwoordelijke
•
Verklaringen omtrent het gedrag (03-11-2016 ontvangen)
•
Aangepast pedagogisch werkplan (02-12-2016 ontvangen)
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Personeel en groepen
In dit hoofdstuk worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht. In
een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling van de verklaring omtrent het
gedrag van de houder.

Verklaring omtrent het gedrag
Bij een aanvraag voor de exploitatie van een nieuwe locatie moet er een VOG worden overgelegd
die niet ouder is dan twee maanden op het moment dat de aanvraag voor exploitatie wordt
ingediend bij de gemeente. Indien de houder een rechtspersoon is, dan dient de houder een VOG
Rechtspersoon te overleggen, dit geldt ook voor bijvoorbeeld een VOF. Enige uitzondering op deze
regel is de eenmanszaak waarvoor de houder een VOG Natuurlijke Personen houder organisatie
dient te overleggen (bron: www.rijksoverheid.nl).
De verklaringen omtrent gedrag van de houder is van 7 september 2016. Deze is bij het indienen
van de aanvraag van exploitatie niet ouder dan 2 maanden.
De verklaringen omtrent het gedrag van eventuele medewerkers zullen tijdens het volgende
onderzoek na registratie getoetst worden.
Conclusie:
De getoetste verklaringen omtrent het gedrag voldoet aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen
•
Verklaringen omtrent het gedrag (03-11-2016 ontvangen)
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Veiligheid en gezondheid
In dit hoofdstuk worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een
oordeel op basis van de wettelijke criteria op de items die in een onderzoek voor registratie
getoetst kunnen worden.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is
gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast
welke risico's de opvang van kinderen met zich brengt.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 14 november 2016 door de
locatie verantwoordelijke. Er is gebruik gemaakt van het instrument van de MO-groep waarin de
risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid in één document worden vastgelegd.
KDV Het vierkant zal gebruik maken van verschillende ruimten, namelijk een groepsruimte,
gymzaal, hal en de buitenruimte.
Naar aanleiding van de risico inventarisatie heeft de locatie verantwoordelijke een gezondheids-/
veiligheidsverslag opgesteld. Tevens wordt er verwezen naar protocollen, voorschriften en
rubrieken uit het kwaliteitshandboek, het documentenboek en het formulierenboek van de Stichting
Kinderopvang Friesland.
Binnen 3 maanden zal er een onderzoek na registratie plaats vinden. De toezichthouder zal dan
toetsen of de geplande acties daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de
getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Observaties
•
Risico-inventarisatie veiligheid (14 november 2016)
•
Risico-inventarisatie gezondheid (14 november 2016)
•
Actieplan veiligheid
•
Actieplan gezondheid
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Accommodatie en inrichting
In dit hoofdstuk worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt
een oordeel op basis van de wettelijke criteria op de items die in een onderzoek voor registratie
getoetst kunnen worden.

Binnenruimte
Er zijn eisen gesteld aan de accommodatie en inrichting van een binnenruimte van een
kindercentrum, onder andere dat er per kind ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar is.
Kindercentrum Het Vierkant heeft de beschikking over een vaste groepsruimte. Uit onderstaand
schema blijkt dat het kindcentrum over voldoende vierkante meters oppervlakte beschikt voor het
gelijktijdig opvangen van maximaal 8 kinderen.
Maximaal aantal kinderen
dagopvang

Aantal beschikbare m²
oppervlakte

Benodigde oppervlakte van 3,5
m² per kind

1 stamgroep met maximaal 8
kindplaatsen

Groepsruimte: 64m²

64m² : 8 kindplaatsen = 8m² per
kind

Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de binnenruimte over voldoende vierkante meters beschikt voor
het gelijktijdig opvangen van maximaal 8 kinderen.

Buitenspeelruimte
Er zijn eisen gesteld aan de accommodatie en inrichting van een buitenspeelruimte van een
kindercentrum, onder andere dat er is ten minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind is.
Kindcentrum Het Vierkant beschikt over een aangrenzende buitenspeelruimte met een oppervlakte
van ongeveer 512m². Uit onderstaand schema blijkt dat er voldoende vierkante meters aan
speelruimte aanwezig is voor het gelijktijdig opvangen van maximaal 8 kinderen.
Maximaal aantal kinderen
dagopvang

Aantal beschikbare m²
oppervlakte

Benodigde oppervlakte van3
m²per kind

1 stamgroep met maximaal
kindplaatsen

Buitenspeelruimte 512m²

512m² : 8 kindplaatsen
= 64m² per kind

Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de aangrenzende buitenruimte over voldoende vierkante meters
beschikt voor het gelijktijdig opvangen van maximaal 8 kinderen.
Gebruikte bronnen:
•
Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Observaties
•
Mail 17-11-2016 locatieverantwoordelijke
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Ouderrecht
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’
belicht. In een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling of de houder
aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klachten en geschillen 2016
Alle nieuwe en bestaande kindercentra en peuterspeelzalen dienen per 1 januari 2016 te zijn
aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De registratie gebeurt
op het niveau van de houder van de kinderopvangorganisaties voor alle bij deze houder
aangesloten vestigingen.
De houder dient bij het indienen van de aanvraag voor de exploitatie van een kindercentrum een
kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang te overleggen, tenzij in het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) al geregistreerd staat dat de houder
aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
In het LRKP staat vermeld dat de houder is aangesloten bij de Geschillencommissie.
Conclusie:
De houder voldoet aan de verplichting om aangesloten te zijn bij een door de minister van
Veiligheid en Justitie erkende Geschillencommissie voor het behandelen van geschillen.
Gebruikte bronnen:
•
Website (Website www.landelijkregisterkinderopvang.nl, geraadpleegd op 24-11-2016)
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Inspectie-items
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Kinderopvang in de zin van de wet
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het
basisonderwijs volgen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen)

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn
vestiging(en) te voorkomen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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 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)
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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)

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)

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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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 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)
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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)

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)

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)

Ouderrecht
Klachten en geschillen 2016
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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Peuterplusgroep Het Vierkant
http://www.kinderopvangfriesland.nl
8
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
www.kinderopvangfriesland.nl
41002574
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
S. Sluyter

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Harlingen
: Postbus 10000
: 8860 HA HARLINGEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

28-11-2016
08-12-2016
12-12-2016
12-12-2016
12-12-2016

: 19-12-2016
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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.
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