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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de voorwaarden die tijdens het vorige 

onderzoek niet voldeden. De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en 

het klachtenjaarverslag. 

• Locatiebezoek waarbij een aantal onderdelen voor veiligheid en gezondheid zijn geobserveerd. 

• Interview van de vaste beroepskrachten en het locatiehoofd. 

In het hoofdstuk is een korte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin 

het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. 

 

Beschouwing 

 

Eindconclusie 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden.  

  

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) 't Leeuwerikje maakt deel uit van Kinderopvang Papendrecht. 

Kinderopvang Papendrecht biedt dagopvang aan op 1 locatie in de gemeente Papendrecht. 

  

Op KDV 't Leeuwerikje worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang 

vindt plaats in vier stamgroepen. De aansturing vindt plaats door het locatiehoofd. Daarnaast 

worden de beroepskrachten gecoacht in hun pedagogisch handelen door de pedagogisch 

beleidsmedewerker. 

  

KDV 't Leeuwerikje staat sinds 27 juni 2011 in het Landelijk Register Kinderopvang. De locatie 

staat geregistreerd met 52 kindplaatsen.   

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 6 november 2021 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Tijdens het 

onderzoek heeft de toezichthouder een herstelaanbod gedaan voor voorwaarden waar de houder 

niet aan voldeed. Na het herstelaanbod voldoet de houder aan de beoordeelde voorwaarden. Het 

herstelaanbod gaat over de volgende hoofdstukken: 'Pedagogisch beleid' en 'Aantal 

beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires'.   

  

Op 9 augustus 2022 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De toezichthouder 

constateerde 13 tekortkomingen. De tekortkomingen gaan over de volgende hoofstukken: 

'Pedagogisch beleid',  'Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in 

opleiding en stagiaires', 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers', 'Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen', 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid', 'Informatie', 'Klachten en geschillen'. 

Voor 1 van deze tekortkomingen geldt dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit 

geldt voor 1 van de 2 tekortkomingen voor het hoofdstuk 'Stabiliteit van de opvang voor kinderen'. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden. 

  

Het beleid van de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het pedagogisch beleid, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het klachtenjaarverslag.  

De houder informeert ouders over de (beoordeelde) verplichte onderdelen.  

  

 

Advies aan College van B&W 

 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

 

Pedagogisch beleid 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde. 

  

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat een concrete 

beschrijving van de invulling van het mentorschap. Ook staat er in het pedagogisch beleid hoe er 

aan de ouders en het kind kenbaar wordt gemaakt wie de mentor is van het kind.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 

• Pedagogisch beleidsplan (januari 2023 ontvangen) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

Actueel beleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. Het beleid beschrijft hoe de houder samen met de 

beroepskrachten het beleid opstelt, implementeert, evalueert en actualiseert. De beroepskrachten 

hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast agendapunt op de 

werkoverleggen. De locatiemanager bespreekt thema's en protocollen met de beroepskrachten. 

Waar nodig worden de protocollen aangepast.  

  

Tijdens het jaarlijks onderzoek in augustus 2022 stond er nog niet in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid beschreven hoe dit actueel werd gehouden voor de grote risico's voor de 

gezondheid van kinderen de risico's op grensoverschrijdend gedrag. Dit staat nu wel concreet in 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven. 

  

Ook was het beleid tijdens het jaarlijks onderzoek in augustus 2022 voor de grote risico's voor de 

gezondheid van kinderen en de risico's op grensoverschrijdend gedrag inhoudelijk niet actueel 

gehouden. Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat het beleid nu 

wel actueel is op deze onderwerpen. Dit blijkt uit de observatie van de toezichthouder, 

documentenonderzoek naar het veiligheids- en gezondheidsbeleid en een gesprek met de vaste 

beroepskrachten.  

  

Inzichtelijk 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie is inzichtelijk voor alle beroepskrachten, 

ouders en stagiaires. De houder heeft in het beleid beschreven op welke manier het beleid 

inzichtelijk is.  

  

Grote risico's 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan in elk geval de voornaamste risico's met grote 

gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook staat er in het beleid een concrete 

beschrijving van de risico's op grensoverschrijdend gedrag.  

Tijdens het jaarlijks onderzoek in augustus 2022 stonden de grote risico's voor de gezondheid van 

kinderen en de risico's op grensoverschrijdend gedrag onvoldoende concreet in het beleid 

beschreven. Ten tijde van het nader onderzoek staan deze wel voldoende concreet in het beleid 

beschreven. Dit blijkt uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de observatie van de 

toezichthouder en het gesprek met de vaste beroepskrachten. 

  

Kleine risico's 

Het beleid beschrijft hoe de beroepskrachten kinderen leren omgaan met kleine risico’s.  
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Gebruikte bronnen 

 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (dec 2022) 
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Ouderrecht 

 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• informatie; 

• klachten en geschillen. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Informatie 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde voor het informeren van ouders.  

  

Het inspectierapport is in te zien op de website van de houder. Hier is het meest recente rapport 

makkelijk te vinden. 

  

Klachten en geschillen 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de afhandeling van klachten en 

geschillen. 

  

Klachtenjaarverslag 

De houder heeft over 2021 een klachtenjaarverslag opgesteld. Het klachtenjaarverslag voldoet aan 

de gestelde eisen. 

  

De houder moet het klachtenjaarverslag bekend maken bij ouders en toezichthouder voor juni 

2022. Tijdens het jaarlijks onderzoek in augustus 2022 constateerde de toezichthouder dat de 

houder geen klachtenjaarverslag had opgesteld. De houder heeft dit inmiddels wel gedaan. De 

houder heeft het klachtenjaarverslag ook bekend gemaakt aan de ouders en aan de toezichthouder 

toegestuurd.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Jaarverslag klachten (2021) 

• e-mail houder op 9-2-2023 

• Certificaat klachtenvrij 2021 KDV Leeuwerikje 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Papendrecht B.V., KDV Leeuwerikje, 

BSO Leeuwerik 

Website : http://www.kinderopvangpapendrecht.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022029370 

Aantal kindplaatsen : 52 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Papendrecht B.V. 

Adres houder : Goudenregenstraat 15 

Postcode en plaats : 3353 VA Papendrecht 

KvK nummer : 60870508 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Donkers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Papendrecht 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 3350 AA PAPENDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-02-2023 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 13-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 20-02-2023 

 

 

 

 

 

 


