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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. 
Deze inspectie is uitgevoerd op basis van het Risico-gestuurd toezicht.  

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf de Bereboot biedt kleinschalige opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 

jaar. 
In twee stamgroepen worden tot 24 kinderen opgevangen. 
  
Tijdens deze inspectie bleek dat nog niet aan alle wettelijke eisen werd voldaan. 
  
Overleg en overreding 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op 2 onderwerpen in het Domein Ouderrecht: 

Informatie, 

Klachten en geschillen. 
  
In het kader van deze Overleg en Overreding (waarin de houder de mogelijkheid krijgt om na de 
inspectie alsnog documenten aan te leveren) is de aangepaste klachtenregeling opnieuw 
beoordeeld en akkoord bevonden. 

  
Hiermee wordt aan alle tijdens deze inspectie beoordeelde wettelijke eisen voldaan. 
  
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 De koppeling van het handelen in de praktijk van het pedagogische beleid 

 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt 
beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum. 

  
 
Pedagogische praktijk 
 
Pedagogische praktijk: 
Beroepskrachten zijn mentor van een aantal kinderen. Een aantal keer per jaar observeren zij hun 
kinderen met behulp van het observatieformulier. Afwijkingen worden met de ouders gedeeld. 

De houder heeft laten zien hoe dit in zijn werk gaat en wat beroepskrachten kunnen gebruiken om 
goede observaties te doen.  
  
Observatie: 
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd op de groep. Op basis van deze observatie 
constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de emotionele 

veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de 
kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven 
waarop dit oordeel is gebaseerd. 
  

Tijdens het buitenspelen hebben twee kinderen een conflict, omdat ze beiden aan de 
modderkeuken willen spelen. De beroepskracht bemiddeld in het oplossen van dit conflict en laat 
de kinderen het goed maken met elkaar. 

  
Een aantal kinderen speelt in de zandbak en gaan hun "handen wassen" bij een steen. De 
beroepskracht sluit aan bij de fantasie van de kinderen. "Oh, nu zijn je handen weer lekker schoon, 
zeg." 
  
Door een positieve houding en een vriendelijke benadering van de kinderen geven zij het goede 
voorbeeld. 

  
Op basis van deze observaties constateert de toezichthouder dat er voldoende zorg wordt gedragen 
voor het waarborgen van de pedagogische basisdoelen.  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Observaties (op de groep) 
  Pedagogisch beleidsplan 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-02-2016 
De Bereboot te ASSEN 

 

Personeel en groepen 

 
Inleiding 

  
Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag 
(VOG). 
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De situatie is weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar, er zijn geen nieuwe beroepskrachten bij 
gekomen. Wel is er één beroepskracht vertrokken. 
  

Momenteel is er één nieuwe stagiaire, hiervan kon de houder een geldige Verklaring Omtrent het 

Gedrag overleggen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De Bereboot heeft twee stamgroepruimten in gebruik. 

De tweede stamgroep is in principe op dinsdag- woensdag- en donderdagochtend open, afhankelijk 
van het aantal kinderen. 
De samenstelling van de tweede groep verschilt per week nogal omdat er relatief veel flexibele 
opvang wordt geboden. Wanneer het aantal kinderen dit toelaat worden beide groepen 
samengevoegd. 
  

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de observatie tijdens de inspectie en uit de door de houder toegestuurde documenten blijkt dat 

aan het beroepskracht-kind ratio wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Ouderrecht 

 
Inleiding: 

  
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 en de aansluiting bij een 
geschillencommissie. 
  

 
Informatie 
 
Mede vanwege de kleinschaligheid van de opvang zijn de lijnen met de ouders erg kort. Doorgaans 
worden ouders dan ook snel van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 
Dit blijk ook uit de door de oudercommissie ingevulde vragenlijst. 
  

Ten tijde van de inspectie waren ouder nog niet geïnformeerd over de nieuwe klachtenregeling, 

omdat deze er nog niet was. 
In het kader van Overleg en Overreding is de aangepaste klachtenregeling na de inspectie 
beoordeeld, en heeft de houder de ouders alsnog geïnformeerd . 
  
Hiermee wordt aan de wettelijke eisen voldaan. 
 

 
Oudercommissie 
 
Er is een oudercommissie actief welke bestaat uit drie leden. 
De oudercommissie heeft de vragenlijst ingevuld en naar de toezichthouder toegestuurd. 
Uit de vragenlijst blijkt dat de oudercommissie tevreden is over de samenwerking met de houder, 

en dat er geen zaken zijn die niet goed lopen. 
  
Wel geeft de oudercommissie aan dat ouder niet geïnformeerd worden over in welke stamgroep 
hun kinderen zijn geplaatst. De houder geeft aan dat dit wel gebeurd bij nieuwe ouders, er zijn 
ondertussen stappen genomen om ook bestaande ouders te informeren. 

 
 

Klachten en geschillen 2016 
 
De houder is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. 
Door veranderingen in de wetgeving per 1 januari 2016 kan de houder niet meer aangesloten zijn 
bij de klachtencommissie sKK. 
Hiermee was ook de bestaande klachtenregeling niet meer actueel, omdat in de regeling ouders 
voor klachten worden verwezen naar sKK. 

Ook wordt er gesproken over een klachtenfunctionaris, maar wordt er niet aangegeven wie de 
klachtenfunctionaris is en worden ouders verwezen naar een (nog) niet bestaand formulier op de 
website. 
  
In het kader van Overleg en Overreding heeft de houder vóór het opstellen van het conceptrapport 
een aangepaste versie van de klachtenprocedure aan de toezichthouder toegestuurd. Hierin zijn 

bovenstaande vermelde opgelost: 
Het is een beschrijving van de actuele situatie zonder verwijzing naar sKK, wordt aangegeven wie 
de klachtenfunctionaris is (de houder). 

Het plaatsen van een klachtenformulier is nog niet gelukt, de houder heeft dit opgelost door 
papieren versies op de locatie beschikbaar te hebben voor ouders, en hierover met ouders te 
communiceren. 
  

Hiermee wordt aan de wettelijke eisen voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Website 
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  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

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

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

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

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

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

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

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

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

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

 

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

Oudercommissie 

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

Klachten en geschillen 2016 

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

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Bereboot 

Website : http://www.debereboot.net 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang De Bereboot 

Adres houder : Prins Hendrikstraat 1a 
Postcode en plaats : 9401KS ASSEN 
KvK nummer : 04051504 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  M Oranje 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 
Adres : Postbus 30018 
Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 23-02-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 15-03-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-04-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-04-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-04-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 28-04-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 


