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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. 
Als vervolgonderzoek bij locaties die drie achtereenvolgende jaren alleen zijn getoetst op 
voorwaarden die zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk richten, heeft de gemeente 
Hengelo, in het kader van de landelijke Pilot Groene Inspectieactiviteit, de te onderzoeken 
onderwerpen bij deze inspectie bepaald. 

 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt 
  
Feiten over kindercentrum 
Kinderopvang Koetje Boe is sinds oktober 2010 in exploitatie. 
Het betreft een kleinschalig kinderdagverblijf in een landelijke omgeving op het terrein van een 
veehouderij. 
De kinderen worden opgevangen in twee stamgroepen: een groep 0-2 jarigen en een groep 2-4 
jarigen. 
  
De doelstelling van de houder is om de kinderen te laten genieten van het buitenleven o.a. door 
bewust ervaren van de seizoenen; ontdekken en ervaren hoe iets groeit en bloeit en het voeren 
van de dieren. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De houder voldeed bij de vier voorgaande jaarlijkse inspecties en bij een incidenteel onderzoek in 
2016 aan de getoetste kwaliteitseisen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek, in het kader van de landelijke Pilot Groene Inspectieactiviteit, is 
een tekortkoming geconstateerd bij het domein Personeel en groepen; bij één VOG ontbrak een 
functie aspect. 
  
De houder voldoet bij de overige getoetste voorwaarden aan de kwaliteitseisen van dagopvang. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De toezichthouder adviseert niet te handhaven op 2.1.2 VOG (zie toelichting bij het inspectie item). 
D.D. 10 mei 2017 is een nieuw VOG afgegeven dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op het hebben van een 
passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. Er is momenteel geen 
stagiaire bij Koetje Boe. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van de beoordeling 
van het aantal aanwezige kinderen en het aantal beroepskrachten tijdens de dag van inspectie. De 
presentielijsten en het werkrooster van de twee voorgaande weken zijn eveneens ingezien. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De VOG's van alle medewerkers van Koetje Boe zijn ingezien. 
  
De VOG's voldoen alle aan de gestelde voorwaarden behalve één VOG: hierbij ontbreekt het functie 
aspect 84. 
  
De houder heeft tijdens het inspectiebezoek ter plekke een nieuwe VOG aangevraagd waarbij 
gescreend zal worden op zowel functie aspect 84 als 86. 
  
Na afgifte van de nieuwe VOG zal deze naar de toezichthouder worden gezonden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

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)  
   

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Observatie beroepskracht-kindratio tijdens de inspectiedag: 
  
groep  leeftijd maximum aantal 

kinderen 
aanwezige 
kinderen 

aantal 
beroepskrachten 

KDV 0-2 
jaar 

14 12 3 

Peuters 2-4 
jaar 

16 16 2 

  
De presentielijsten en het personeelsrooster van week 17 en week 18 zijn ingezien. 
  
Conclusie 
Uit observatie, het personeelsrooster en de aanwezigheidslijsten van week 17 en 18,  blijkt dat 
 gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen, voldoende beroepskrachten op de groepen 
werkzaam zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. en mevr. Vijge) 
· Interview (beroepskracht) 
· Verklaringen omtrent het gedrag 
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· Arbeidscontracten 
· Presentielijsten 
· Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is in februari 2017 in beide groepen door 
de houder uitgevoerd. 
  
Risico's worden ondervangen in protocollen, werkafspraken en huisregels. Iedere medewerker is in 
het bezit van een werkmap waarin zich o.a. de preventieve maatregelen bevinden. 
  
De aandachtspunten uit de RIVG zijn in maart '17 tijdens een teamoverleg besproken. 
  
Conclusie 
Het gezondheids- en veiligheidsbeleid van de houder zorgt er in voldoende mate voor dat risico's 
worden gereduceerd en dat pedagogisch medewerkers voldoende op de hoogte zijn van de 
preventieve maatregelen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Tijdens het inspectiebezoek is uitgebreid gesproken over het gebruik van de Meldcode. 
De houder is voornemens om de medewerkers meer bewust te maken van het belang van hun 
signaleringsfunctie. Ze oriënteert zich o.a. op cursussen die zich specifiek op het signaleren van 
mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling richten. Het onderwerp zal ook meer structureel op 
de agenda staan dan nu het geval is. 
  
Tevens is het protocol Kindermishandeling vervangen door een Meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld op basis van het model dat is opgesteld door de brancheorganisatie. 
Zodra deze aan de oudercommissie is voorgelegd en in het team besproken is, zal de vastgestelde 
Meldcode naar de toezichthouder worden gezonden. 
  
Conclusie 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft het vierogenprincipe als volgt vorm gegeven: 
· Bij aanvang van de opvang om 7:30 uur staat iemand van de directie naast de pm-er op de 0-

2 jarigen groep tot dat de tweede pm-er om 7:45 uur aanwezig is; 
· Als de pm-er van de peutergroep om 8:15 uur is gearriveerd gaat ze met de aanwezige 

peuters naar de eigen groep; tussen 7:30-9:00 uur worden kinderen gebracht en zijn er 
ouders in de groep;  

· Aan het eind van de dag is de schoonmaakster in het pand aanwezig; 
· De sanitaire ruimte wordt door beide groepen gedeeld. In beide deuren van de ruimte zit glas; 
· Als tijdens schoolvakanties incidenteel alleen wordt gewerkt, komt de leidinggevende of de 

huishoudelijke hulp regelmatig onaangekondigd even in de groep kijken; 
· Bij uitstapjes gaan minimaal twee pm-ers of een pm-er met iemand van de directie of een 

stagiaire mee.   
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De leidinggevende/houder loopt dagelijks onaangekondigd de groepsruimten binnen; ze coacht de 
pm-ers en observeert regelmatig op de groepen. 
De houder streeft een open communicatie met zowel medewerkers als ouders na. 
  
Conclusie 
De opvang is zo georganiseerd, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. De praktijk is overeenkomstig de beschrijving in het pedagogisch werkplan. 
 
Gebruikte bronnen: 
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. en mevr. Vijge) 
· Interview (beroepskracht) 
· Observaties 
· Protocol vierogenprincipe 
· Sociale kaart 
· Risico-inventarisatie veiligheid 
· Risico-inventarisatie gezondheid 
· Huisregels/groepsregels 
· Meldcode kindermishandeling 
· Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 
De houder heeft de regeling voor klachten en geschillen vastgelegd in het Klachtenreglement 
Koetje Boe 2016. 
  
Deze is in te zien via de oudermap die ter inzage in de hal ligt en via de oudersite van de website. 
  
Conclusie 
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
 
 
Oudercommissie 
 
Koetje Boe heeft een oudercommissie ingesteld die bestaat uit 6 leden. 
  
Op 10-5-2017 heeft telefonisch contact plaatsgevonden met de voorzitter van de oudercommissie. 
  
Deze meldt dat er een open communicatie is tussen personeel, directie en oudercommissie. 
De oudercommissie kan onafhankelijk opereren: van de vier jaarlijkse vergaderingen is de directie 
twee maal wel en twee maal niet aanwezig. 
  
Het afgelopen jaar heeft de oudercommissie o.a. advies gegeven met betrekking tot de jaarlijkse 
oudergesprekken. 
  
De voorzitter geeft aan dat de oudercommissie zeer tevreden is over de kwaliteit van de opvang en 
het contact met de houder. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten over: 
1. een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of 

kind; 
2. de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
  
Deze regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin 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 van de 

klacht; 
· de klacht, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken 

na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
· de ouder een schriftelijk en met reden omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
· in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding 

van de klacht zullen zijn gerealiseerd. 
 
De houder is aangesloten bij De Geschillencommissie (SGC). 
 
Gebruikte bronnen: 
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. en mevr. Vijge) 
· Informatiemateriaal voor ouders 
· Website 
· Nieuwsbrieven 
· Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

Beroepskracht-kindratio 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 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 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) 

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) 
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Meldcode kindermishandeling 

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

Vierogenprincipe 

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

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) 

Oudercommissie 

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) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

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

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Koetje Boe 
Website : http://www.koetjeboehengelo.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Flexibele inspectieactiviteit 
 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Vennootschap Vijge 
Adres houder : Zwavertsweg 226 
Postcode en plaats : 7552ML Hengelo 
KvK nummer : 08198587 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nettie Termijtelen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hengelo (O) 
Adres : Postbus 18 
Postcode en plaats : 7550AA HENGELO OV 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 16-05-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 12-06-2017 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


