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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. 
Het onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden. 
De oordelen zijn gebaseerd op: 
 observaties; 
 documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
 gesprekken met de beroepskrachten; 
 contact met de locatiemanager. 
  
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Feiten over buitenschoolse opvang IKC Kethel 
Buitenschoolse opvang IKC Kethel maakt deel uit van kinderopvangorganisatie UN1EK 
kinderopvang B.V. De organisatie heeft meerdere kinderopvanglocaties in de regio. De 
buitenschoolse opvang is gehuisvest in een kerk gelegen aan de overkant van de weg van 
basisschool Kethel, waarmee het samen met peuterspeelzaal Kethel een Integraal kindcentrum 
(IKC) vormt. Er worden 40 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-12 jaar op de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag worden de kinderen opgevangen bij buitenschoolse 
opvang IKC De Ark. 
Per januari 2016, heeft er een houderwijziging plaatsgevonden. KomKids Kinderopvang BV 
exploiteerde op deze locatie vanaf oktober 2015 tot en met december 2015 de buitenschoolse 
opvang KethelKids. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
02-02-2016: Onderzoek na registratie. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Wel is er een 
aandachtspunt benoemd met betrekking tot de inrichting van de binnenruimte. 
30-11-2015: Incidenteel onderzoek naar aanleiding van houderwijziging. 
19-10-2015: Onderzoek voor registratie: Opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. De locatie staat geregistreerd onder de naam KethelKids van KomKids 
Kinderopvang B.V. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is. 
De houder voldoet niet aan alle voorwaarden die bij deze jaarlijkse inspectie zijn onderzocht. Er 
zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen Pedagogisch klimaat en Accommodatie en 
inrichting. 
  
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen Pedagogisch klimaat en Accommodatie en 
inrichting. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvangoranisatie UN1EK kinderopvang B.V., hanteert een algemeen pedagogisch 
beleidsplan. Daarnaast heeft elke locatie een pedagogisch werkplan. 
  
Het algemeen pedagogisch beleidsplan is bij eerdere inspecties beoordeeld en voldoet aan de 
voorschriften. 
  
Het Pedagogisch locatiewerkplan buitenschoolse opvang Kethel, Versie: 003 Versiedatum: 
25.08.2016, dat de toezichthouder door de locatieverantwoordelijke toegestuurd heeft gekregen, 
beschrijft echter niet de juiste werkwijze van de buitenschoolse opvang: 
  
 Er staat in beschreven dat de opvang plaatsvindt op maandag t/m vrijdag.  In de praktijk vindt 

er echter op de woensdagmiddag geen opvang plaats. De kinderen worden dan opgevangen bij 
buitenschoolse oppvang IKC De Ark. Dit staat niet beschreven in het pedagogisch 
locatiewerkplan. 

 Er staat in beschreven dat de buitenschoolse opvang plaatsvindt op 2 locatie:  
          Groepssamenstelling:                                                                                                     
     
          BSO Kethel bestaat uit 2 stamgroepen, namelijk;                                     
           - 4 t/m 8 jaar zijn gevestigd in de school                                                            
           - 8 t/m 13 jaar zijn gevestigd in het gebouw van het Apostolisch genootschap 
  
           De opvang vindt echter plaats op 1 locatie, nl. Lindeijerstraat 5:  
 Daarnaast staat er beschreven: 
          Per stamgroep 4-8 jaar zijn maximaal 20 kinderen aanwezig met twee pedagogisch  
          medewerkers per groep. 
          De stamgroep van 8 t/m 13 jaar bestaat uit max 30 kinderen, 2 medewerkers en  
          een volwassene  
  
          In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staat de 
          buitenschoolse opvang echter geregistreerd met 40 kindplaatsen. 
  
Hiermee wordt niet voldaan aan de voorschriften. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

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

peuterspeelzalen)  
   

 
Pedagogische praktijk 
 
De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 
 sociale competentie 
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 overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
  
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens binnen- en buiten spelen. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Observatie: 
De kinderen die binnen spelen, zijn samen of alleen bezig met hun spel. Ze hebben een 
ongedwongen contact met de beroepskrachten en andersom ook. Er wordt over van alles gepraat. 
Een kind loopt op een beroepskracht af en draalt een beetje om haar heen. De beroepskracht 
begrijpt het kind en zegt: "Ah, jij wil even een knuffel denk ik." Het kind knikt en de beroepskracht 
sluit het kind even in haar armen. 
  
Sociale competentie 
Indicator: De kinderen zijn deel van de groep. 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten.  
Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
  
Observatie: 
Tijdens het buiten spelen is er een moment om wat te eten en te drinken. Alle kinderen worden 
geroepen en gaan op een rijtje zitten. Eén van de kinderen helpt met inschenken van het drinken 
en geeft het aan de kinderen. Ook deelt het kind koekjes aan de kinderen uit. Tijdens het drinken 
en eten wordt er gezellig met elkaar gekletst. Eén kind zit wat afzijdig van de rest. De 
beroepskracht zegt: "Kom er ook maar bij M, anders zit je zo alleen." "Ja", reageert het kind waar 
M naast gaat zitten, "ik bijt niet hoor." 
  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan (Locatie pedagogisch werkplan bso Kethel Versie: 003 Versiedatum: 

25.08.2016) 



 

6 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-05-2017 

IKC Kethel te Schiedam 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn tijdens dit inspectieonderzoek 
gecontroleerd. De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen 
aan de voorschriften. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er zijn 2 groepen bij de buitenschoolse opvang IKC Kethel: één voor kinderen in de leeftijd van 4-8 
jaar en één voor kinderen in de leeftijd van 8+. Beide groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op het kindercentrum worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. 
Aandachtspunt is dat de beroepskracht-kindratio wordt berekend per basisgroep en niet op 
locatieniveau. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er incidenteel niet aan deze voorwaarde 
wordt voldaan. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op de buitenschoolse opvang is Nederlands de voertaal en de documenten zijn geschreven in het 
Nederlands. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn respectievelijk in augustus 2016 en maart 
2017 uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van de digitale Risicomonitor. 
  
De risico-inventarisatie heeft betrekking op de situatie bij de huidige inspectie en is uitgevoerd in 
alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
  
Er zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
  
Aandachtspunt is dat er bij de inventarisatie van de risico's en bij het plan van aanpak voor 
het uitvoeren van de maatregelen als verantwoordelijke 'Kethel algemeen' wordt aangegeven. Dit 
is te algemeen. Op deze manier kan niet gemonitord worden wie er verantwoordelijk is dat de 
maatregelen in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dit dient specifieker (SMART) 
gemaakt te worden. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht. 
De meldcode wordt in ieder geval jaarlijks in een teamoverleg besproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
De buitenschoolse opvang kan binnen de kerk gebruik maken van één grote groepsruimte, 
waarvan 2 ruimten gemaakt kunnen worden door middel van een schuifwand. Daarnaast maakt de 
buitenschoolse opvang gebruik van de gang en een vergaderruimte van de kerk. Bij elkaar is dit 
ruim voldoende m² voor de opvang van 40 kinderen. 
  
Tijdens het inspectie-onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de groepsruimten niet 
passend zijn ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
De grootste groepsruimte is plm. 148 m². In deze ruimte is een schuifwand aanwezig. De ruimte 
voor de schuifwand is plm. 60 m² en is ingericht als buitenschoolse opvang ruimte. De 
buitenschoolse opvang kan gebruik maken van een paar wandkasten, waarin o.a. spel- en 
knutselmateriaal wordt bewaard. Er staan tafels in om aan te eten, drinken, knutselen, een 
bordspel te spelen e.d. Daarnaast zijn er een paar speelhoekjes gecreëerd die voornamelijk voor de 
kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar bestemd zijn. 
De overige 88 m² is niet ingericht als buitenschoolse opvang ruimte. Die ruimte is volledig ingericht 
met tafels. 
Daarnaast is er in de ruimte weinig aanwezig dat zich specifiek richt op de behoefte van 8+ers. Er 
is geen ruimte waar zij met leeftijdsgenoten onder elkaar kunnen zijn/zitten om bijvoorbeeld 
te chillen, hangen of een film te kijken. 
Er is een vergaderruimte in de kerk aanwezig, waar de 8+-ers gebruik van maken om huiswerk te 
maken. 
De gang die de buitenschoolse opvang ook als speelruimte gebruikt is ingericht met een paar 
statafels van de kerk. Verder is er geen inrichting in deze gang aanwezig. 
  
In het rapport van de inspectie d.d. 02-02-2016 staat de inrichting van de binnenruimte al 
als aandachtspunt vermeldt. 
  
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de binnenruimte passend is ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van buitenruimte van de nabijgelegen basisschool Kethel. 
Deze buitenruimte is met verschillende speeltoestellen en een trapveldje ingericht. De buitenruimte 
is veilig bereikbaar voor de kinderen. Er gaat een beroepskracht mee als kinderen voor 
buitenspelen kiezen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders over beleid, klachtenregeling en de geschillencommissie via de 
website en het informatieboekje. 
Er staat een link op de site van de houder naar het inspectierapport in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Oudercommissie 
 
Buitenschoolse opvang Kethel en kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel behoren samen met 
basischool Kethel tot IKC Kethel. Binnen het IKC is de medezeggenschap geregeld in een IKC-raad. 
In de IKC-raad wordt zitting genomen door ouders van school, ouders vanuit de kinderopvang, 
personeel van school en personeel van de kinderopvang. 
 
De oudercommissie geeft door ondertekening van het Mandaat- en Volmachtbesluit 
Oudercommissie IKC van de locatie aan, mandaat te verlenen aan de IKC-raad om uitoefening te 
geven aan de bevoegdheden van de oudercommissie en door het verlenen van last en volmacht 
aan de IKC-raad de oudercommissie te vertegenwoordigen. 
 
De oudercommissie wordt in staat gesteld dit Mandaat- en Volmachtbesluit schriftelijk te 
herroepen. 
 
De toezichthouder heeft bij de inspectie het oudercommissiereglement en een ondertekend 
Mandaat- en Volmachtbesluit Oudercommissie IKC Kethel ingezien. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) 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. 
  
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 wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 
  
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  
In verband met de wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016, dient de houder 
een jaarverslag klachten 2016 op te stellen, als er in dat jaar schriftelijke klachten door ouders of 
oudercommissie zijn ingediend. 
De locatieverantwoordelijke heeft verklaard dat er in 2016 geen schriftelijke klachten zijn 
ingediend. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
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 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Klachtenregeling 
 Mandaat- en volmachtbesluit oudercommissie IKC Kethel 2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(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) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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) 
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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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 6 lid 9 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 mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden 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 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) 
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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 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 zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

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

Buitenspeelruimte 

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

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

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

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

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

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 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 per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 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 een 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 : IKC Kethel 
Website : http://www.UN1EK.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : UN1EK kinderopvang B.V. 
Adres houder : Postbus 3014 
Postcode en plaats : 3130CA Vlaardingen 
KvK nummer : 24416445 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  H. Schaapman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Schiedam 
Adres : Postbus 1501 
Postcode en plaats : 3100EA SCHIEDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 22-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 26-06-2017 
Zienswijze houder : 07-07-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Geachte mevrouw Schaapman, beste Henriëtte, 
  
Bedankt voor het rapport. Zoals afgesproken mijn reactie op uw bevindingen tijdens de inspectie 
van 22 mei 2017 op BSO Kethel. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik de verkeerde versie 
van het pedagogisch werkplan heb gestuurd. Er is indertijd sprake geweest van uitbreiding in de 
school. Dit IRKP-nummer is ook weer opgezegd. Echter heb ik je die versie toegestuurd. In de 
bijlage de juiste versie. 
  
Met betrekking tot de inricht van de accommodatie heb ik afgesproken met Miriam Wesemann om 
te kijken naar andere mogelijkheden om de ruimtes zo in te richten dat kinderen in beide 
leeftijdsgroepen nog beter tot spel kunnen komen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact 
opnemen met Miriam Wesemann aangezien Kethel gesloten is in de vakantie. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Arnout-Jan van der Meer 
Directeur IKC Kethel 
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