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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.
Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:






pedagogisch klimaat;
eisen aan het personeel;
aantal beroepskrachten;
stabiliteit van de opvang voor kinderen;
veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf (KDV) Ommerkanaal en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf Ommerkanaal
KDV Ommerkanaal is onderdeel van Stichting Kinderopvang Ommerkanaal. Naast een
kinderdagverblijf is er ook een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Deze locatie is gelegen in
de buurtschap Ommerkanaal tussen Ommen en Dedemsvaart. Schuin tegenover het KDV bevindt
zich CNS Ommerkanaal. Dit is de plaatselijke basisschool. Paralel aan de locatie ligt het
Ommerkanaal.
In het landelijk register kinderopvang (LRK) staat het KDV geregistreerd met 28 kindplaatsen. Het
betreft hier één groep voor 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en één peutergroep voor 16
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
De openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.
Inspectiegeschiedenis

11-01-2017 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

12-10-2017 incidenteel onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot
de VOG van de vrijwilliger.

27-02-2018 nader onderzoek; de overtreding geconstateerd op 12-10-2017 is verholpen.

27-02-2018 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden na herstelaanbod aan de eisen
uit de Wet kinderopvang.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
3 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-09-2020
Kinderopvang Ommerkanaal te Ommen

Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

De houder draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan.
In het pedagogisch beleid beschrijft de houder duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde
kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:




het bieden van emotionele veiligheid
het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
de overdracht van waarden en normen

Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling en grootte van de groepen, de inzet van
beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Het beleidsplan dateert van januari 2020. Alle getoetste voorwaarden zijn
beschreven. Er is onder andere aandacht voor de volgende onderwerpen:












de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde opvang;
de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en hoe de
overdracht naar school (en bso) plaats vindt;
de wijze waarop bijzonderheden worden gesignaleerd én de wijze waarop ouders worden
doorverwezen;
de wijze waarop de mentor de ontwikkeling van het kind periodiek bespreekt met ouders;
de wijze waarop de mentor wordt bekend gemaakt aan de ouders én het kind;
een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
groepen;
de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen;
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het afwijken van de beroepskracht-kindratio;
het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van kinderopvang gedurende extra
dagdelen;
de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep kunnen verlaten;
een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en
vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

De houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit Veldinstrument bevat voor elke
voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische praktijk.
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Ter illustratie van het oordeel worden door de toezichthouder een aantal van de basisdoelen
toegelicht met een voorbeeld.
Emotionele veiligheid
‘De houder draagt er 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.’
Indicator uit het Veldinstrument: ‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de
kinderen.’
Observatie
De beroepskracht is zich bewust van de individuele behoeften van kinderen en reageert hier
responsief op. De beroepskracht is beschikbaar als een veilige basis om troost, geruststelling en
aanmoediging te bieden aan kinderen. De kinderen laten in hun gedrag zien dat zij zich op hun
gemak voelen en troost zoeken bij de beroepskracht als dat nodig is. Zo wordt één van de kinderen
uit bed gehaald. Het kind is nog erg slaperig; waarschijnlijk is hij te vroeg wakker geworden
door geluiden van een ander kind. Hij huilt zachtjes en kruipt tegen de beroepskracht aan. Deze
loopt heel rustig met hem door de groep en praat zachtjes tegen hem. De tranen verdwijnen. De
beroepskracht neemt hem bij zich op schoot aan tafel. Na enige tijd wordt het kind actiever. Hij wil
zijn kleren graag aan en speelt daarna met een vriendje. Hij lacht weer!
Wanneer de beroepskracht langs de hoge box loopt, waar zich één van de kleinere kinderen in
bevindt, maakt ze even contact met hem. Ze zegt iets of kietelt hem. Het kind geniet er van.
Ontwikkeling van de persoonlijke competentie
‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de
ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve
vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren
in een veranderende omgeving.’
Indicator uit het Veldinstrument: ‘Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en
individuele kinderen.’
Observatie
Voor peuters is het belangrijk om veel te benoemen. Niet alleen de dingen die ze meemaken, maar
ook hun gevoelens en emoties. Zo vraagt een kind om een kleurplaat. Natuurlijk mag ze dat. De
beroepskracht benoemt alles. Zo benoemt ze de kleuren van de verf, de kwast, het papier, de
tafel, enz. Het kind praat haar na. De beroepskracht vraagt het kind of ze blij is met het resultaat.
"Ja, heel mooi!" is het antwoord. Ze laat het trots aan een ander kind zien.
Ontwikkeling van de sociale competentie
‘De houder draagt er zorg voor dat 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.’
Indicator uit het Veldinstrument: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’
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Observatie
De beroepskracht gaat met één van de kinderen om de grond zitten om een prentenboek voor te
lezen. Als snel kom er een ander kind bijzitten. Een derde kind komt er bij staan. "Kom er maar bij
zitten!" zegt de beroepskracht uitnodigend. Zo gezegd, zo gedaan. De kinderen kennen het boek
en hebben er duidelijk plezier in. Omdat peuters veel vragen stellen, biedt dat aanknopingspunten
voor gesprekjes. De kinderen genieten zichtbaar van dit moment.
Door kinderen regelmatig voor te lezen, wordt het verhaalbegrip ontwikkeld en ontdekt het kind de
functie van het geschreven woord.
Overdracht waarden en normen
‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open
manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de
samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve
participatie in de maatschappij.’
Indicator uit het Veldinstrument: Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en
handelen.’
Observatie
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. Zo hebben twee kinderen ruzie om
een boek. Beiden willen ze dit boek en er wordt aan getrokken. Zelf oplossen lukt hen niet. De
beroepskracht neemt beide kinderen bij zich. "Zo gaat het niet, hè?" vraagt ze rustig. De kinderen
zijn het met haar eens. De beroepskracht stelt voor: samen lezen of om de beurt. De kinderen
kiezen beide voor samen. Dit gaat prima!
Voorschoolse educatie
De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie (VE) zijn niet beoordeeld, aangezien op deze
locatie geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.
Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mail)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Website
Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten en stagiair, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een
geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder
binnen het Personen Register Kinderopvang (PRK).
Tevens is tijdens dit onderzoek de registratie en koppeling in het PRK gecheckt van de vrijwilliger,
die regelmatig aanwezig is tijdens de opvang. De houder voldoet hieraan.
Opleidingseisen
Opleidingseisen beroepskrachten
De beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, beschikken over een
passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal werk is opgenomen.
Opleidingseisen pedagogisch coach/ beleidsmedewerker
De pedagogisch coach/ beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op de dag van de inspectie waren 7 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 stagiair aanwezig.
KDV Ommerkanaal heeft 28 kindplaatsen.
De presentielijst is bekeken. De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep is conform de Wet
kinderopvang.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Urenberekening pedagogisch beleidsmedewerker 2020
De houder heeft de wettelijke rekenformule gebruikt voor het bepalen van de ureninzet van de
pedagogisch beleidsmedewerker. Voor deze locatie is hiervoor 50 uur beschikbaar.
Inzet pedagogisch coach 2020
De toezichthouder heeft de inzet van de pedagogisch coach 2020 van de houder ontvangen. Hierin
is af te lezen welke taken de pedagogisch coach dit jaar heeft en hoe de coaching per
beroepskracht eruit ziet.
Op deze locatie wordt minimaal 44 uur ingezet voor coaching (4,2 fte). Daarnaast is er nog de
mogelijkheid om dit aan te vullen met extra uren wanneer daar behoefte aan is.
Er wordt coaching geboden met o.a. de volgende werkvormen:




individuele coaching gesprekken
coaching on the job
teamcoaching

Inzichtelijkheid voor beroepskrachten/ouders
De verantwoording van de pedagogisch coach staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op de locatie wordt er gewerkt met één stamgroep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar en met één stamgroep van maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
De peutergroep is 's ochtends aanwezig in de grootste groepsruimte.
Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
Kinderen maken deel uit van één vaste stamgroep. Ouders zijn op de hoogte gesteld tot welke
stamgroep hun kind behoort. Soms worden stamgroepen (vanwege het aantal aanwezige kinderen)
samengevoegd. Ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven voor gebruikmaking van een
tweede stamgroep.
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van
de groep waarin het kind geplaatst is. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind, indien
wenselijk, met de ouders.
Tevens is de mentor voor de ouder(s) het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind. De ouders zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van wie de mentor van
hun kind is.
Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Personeel en groepen’ zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mail)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid

Het is de taak van de houder te zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder
vastgelegd wat de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de
houder: wat hij doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan
en hoe beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het
risico op grensoverschrijdend gedrag.
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Inhoud veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft 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 tijdens de opvang
conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Het beleid is van 2020.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is schriftelijk vastgelegd en omvat:






het continue proces van implementeren, evalueren en actualiseren;
de voornaamste risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag
waarvoor een plan van aanpak is opgesteld;
de wijze waarop de houder de opvang zodanig organiseert dat een beroepskracht of stagiair de
werkzaamheden kan verrichten terwijl deze kan worden gezien of gehoord door een andere
volwassene;
de wijze waarop de achterwacht is geregeld.

De houder draagt er zorg voor dat gedurende de opvang te allen tijde tenminste één volwassene
aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen, conform de
Regeling Wet kinderopvang.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die
er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De beroepskrachten zijn echter niet is op de hoogte van de handelswijze met betrekking tot de
vertrouwensinspecteur kinderopvang.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft een herstelaanbod aangeboden naar aanleiding van het niet op de hoogte
zijn van de term en functie van de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Na telefonisch contact
met één van de beroepskrachten van het KDV bleek dat zij prima kon verwoorden wanneer de
vertrouwensinspecteur kinderopvang moet worden ingeschakeld.
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Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Veiligheid en gezondheid’ zijn na herstelaanbod conform de
Wet kinderopvang.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming 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. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 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)

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mail)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Beleid achterwacht
Beleid veiligheid- en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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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 en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 en cao Sociaal Werk.
(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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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 )
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 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 )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
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organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming 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. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 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

: Kinderopvang Ommerkanaal

Website

: http://www.kinderopvangommerkanaal.nl

Aantal kindplaatsen

: 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang Ommerkanaal

Adres houder

: Ommerkanaal Oost 24

Postcode en plaats

: 7731 TT Ommen

KvK nummer

: 57959137

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD IJsselland

Adres

: Postbus 1453

Postcode en plaats

: 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer

: 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door

: Marja Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ommen

Adres

: Postbus 100

Postcode en plaats

: 7730 AC OMMEN

Planning
Datum inspectie

: 01-09-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 24-09-2020

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 05-10-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 05-10-2020
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 05-10-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 19-10-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport en heeft geen gebruik gemaakt van de
gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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