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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat 

niet alle voorwaarden zijn beoordeeld. 

Op basis van een risicoprofiel en de inspectiegeschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van 

het onderzoek bepaald. 

 

Onderstaande onderwerpen zijn tijdens dit onderzoek onderzocht en beoordeeld: Pedagogisch 

klimaat, veiligheid & gezondheid, voorschoolse educatie en ouderrecht. 

 

De toezichthouder heeft de praktijk geobserveerd en een interview gehouden met een 

beroepskracht. Daarnaast heeft een documentonderzoek plaatsgevonden. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit 

rapport. 

  

Feiten over het kindercentrum 

Peuteropvang De Triangel, locatie Hoeksteen te Nijkerk is één van de vijf locaties van Stichting 

Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel. De locatie bestaat uit één groep voor de opvang van 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar.  Met behulp van de 

methode 'Doe meer met Bas' bieden de beroepskrachten op deze locatie voorschoolse educatie 

(VVE) aan. 

  

Onderzoek geschiedenis 

• Zowel in 2017, 2018 als in 2019 voldeed de houder aan de getoetste voorwaarden uit de Wet 

Kinderopvang.  

• Jaarlijks onderzoek in 2020 heeft op afstand plaats gevonden i.v.m. Covid-19. De houder 

voldeed aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet Kinderopvang.   

• Jaarlijks onderzoek in 2021; de houder voldeed aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet 

Kinderopvang. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen  

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder gesproken met een van de beroepskrachten. De 

beroepskracht heeft duidelijk antwoord gegeven op de vragen van de toezichthouder. Daarnaast 

heeft de houder de toezichthouder voorzien van informatie via de mail. 

  

Conclusie 

De Triangel locatie Hoeksteen voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

De houder moet een pedagogisch beleid hebben.  

  

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

  

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

  

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin locatiegebonden beleid staat.  

  

De houder draagt er zorg voor dat door de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid wordt 

gehandeld.  Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte 

zijn van de inhoud van het beleid. De beroepskracht vertelt over de warme overdracht naar de 

basisschool voor de kinderen die vier jaar worden. Dit is in overeenstemming met het beleid. 

Daarnaast wordt het dagritme gevolgd zoals omschreven in het beleid. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Voorschoolse educatie 

Een programma Voorschoolse Educatie (VE) stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Het VE 

programma richt zich op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

  

Het kindercentrum werkt met het Voorschoolse Educatie programma Meer Met Bas. 

  

Pedagogisch beleidsplan 

  

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan onder andere onderstaande onderwerpen over 

de Voorschoolse Educatie: 

• De inhoud van het VE programma. 

• Op welke manier de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen 

wordt gestimuleerd. 

• De manier waarop de ontwikkeling van de peuters wordt gevolgd. 

• De manier waarop de houder zorgt voor een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie. 

• Hoe ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. 
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• De inrichting van de groepsruimte. 

• De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE en hoe daarmee de kwaliteit van de 

Voorschoolse Educatie wordt bevorderd. 

   

De Triangel locatie Hoeksteen biedt ieder kind vanaf de leeftijd van tweeëneenhalf jaar, de 

mogelijkheid in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE te ontvangen. 

  

Opleidingsplan 

De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan 2022 

opgesteld. Hierin beschrijft de houder een plan van aanpak voor de activiteiten en scholing op het 

gebied van VE. 

  

VE in de praktijk 

De toezichthouder ziet dat de beroepskrachten verschillende activiteiten aanbieden. Elke activiteit 

stimuleert verschillende gebieden van de ontwikkeling. 

De toezichthouder herkent de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk.  

  

Feiten 

Er zijn 11 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig op het moment van observeren. Bij 

binnenkomst zijn de kinderen vrij aan het spelen. De ruimte is ingedeeld in verschillende hoeken; 

een leeshoek, een autohoek, een huishoek en een themahoek. Op de groep hangen 

dagritmekaarten en door de groep heen hangen pictogrammen van het speelgoed wat daar te 

vinden is. Momenteel wordt er gewerkt met het thema Boerderij. In de vensterbank staan 

knutselwerkjes van lammetjes en schilderijen van kippen. Ook is er een hoek voor de 

dierenarts/veearts. Na het vrij spelen is er een kringmoment. Tijdens dit moment wordt Bas 

tevoorschijn gehaald en wordt er een gezamenlijke activiteit gedaan over onder andere 

boerderijdieren.  

  

Taalvaardigheid 

Een kind speelt met de treinbaan. In de bak met onderdelen zit iets wat er niet in hoort. Het kind 

vraagt wat dat is. De beroepskracht antwoordt: 'Dit blok hoort bij de brandweer, kijk maar: een 

brandslang en een emmer.'. Het kind kijkt naar de pictogrammen en zegt: 'En een helm!'. De 

beroepskracht bevestigt dit en zegt: 'En ik zie een raam, die hoort ook niet bij de treinbaan.'. Het 

kind vindt nog iets wat niet bij de treinbaan hoort. De beroepskracht vraagt waar het dan wel 

hoort. Het kind zegt dat het in de keuken hoort. 

  

Rekenvaardigheid 

Een paar kinderen zitten aan tafel en krijgen een activiteit aangeboden. Er ligt een bak met dieren 

van verschillende grootte en kleur. De beroepskracht zegt tegen een kind: 'Kijk maar of je ze op 

volgorde kan leggen. Van groot naar klein.'. Het kind vraagt: 'De olifanten?'. De beroepskracht 

bevestigt dit. Het kind pakt een dier en zegt: 'Groene olifanten!'. De beroepskracht reageert en 

zegt: 'Ja dat klopt. Eerst een grote groene olifant, is dit de grootste of is er nog een grotere? De 

grootste mag vooraan lopen.' Het kind legt de olifant neer en pakt een andere. Ze zegt: 'Dit is een 

kleine olifant!'. De beroepskracht zegt: 'Ja een gele kleine olifant! Kijk maar naar het plaatje, welke 

kleur moet je nu hebben?'. 

  

Motoriek 

Op de groep zijn verschillende spellen voor het stimuleren van de fijne motoriek. Bijvoorbeeld een 

spel met vissen en hengels en knutselspullen. Buiten op het plein is er de mogelijkheid om te 

werken aan de grove motoriek. Er is ruimte om te fietsen en te rennen. 
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Sociaal emotioneel 

De beroepskracht loopt naar een groepje kinderen toe. Een van de kinderen kijkt verdrietig en laat 

merken dat ze pijn heeft. De beroepskracht zegt: 'Jij hebt au. Hoe komt dat?'. Het kind zegt dat 

dat door een ander kind komt en dat ze niet mee mag spelen. De beroepskracht zegt: 'Jij wil ook 

graag daar binnen.'. Het kind knikt. De beroepskracht zegt: 'Weet je wat je dan kan doen? Dan 

vraag je: mag ik daarbij?'. Het kind vraagt dit en gaat spelen met de andere kinderen. 

  

Beroepskracht-kindratio VE 

De groep waar de houder VE aanbiedt bestaat uit maximaal 16 kinderen. Per acht aanwezige 

kinderen is tenminste één beroepskracht aanwezig. 

  

Opleidingseisen VE 

De beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen: 

• De beroepskrachten VE beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

• De beroepskrachten VE zijn in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse 

Educatie. 

• De beroepskrachten beheersen ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de 

voorschoolse educatie. 

De inzet betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot 

voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

  

Op basis van het aantal VE kinderen heeft de houder berekend hoeveel uur de pedagogisch 

beleidsmedewerker VE minimaal wordt ingezet. Op deze locatie is de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker VE 70 uur. 

  

De houder zet de pedagogisch beleidsmedewerker VE in 2022 op de volgende manieren in; 

• ontwikkeling VVE-beleid 

• volgen wet- en regelgeving 

• evaluatie en borging VVE-beleid 

• begeleiden opstellen van doelen per kind 

• bewaken van doelen per kind, groep, locatie (opbrengstgericht werken) 

• meelezen met de ingevulde Kijk!-volglijsten 

• organiseren van de doorgaande lijn (en de warme overdracht), zowel met betrekking tot de 

toeleiding als de overdracht naar de basisschool 

• versterken ouderbetrokkenheid 

• coördineren van externe zorg zoals kinderfysiotherapeut, een logopedist of het wijkteam  

• pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen aan de pedagogisch medewerkers op de 

werkvloer 

• coaching bieden aan de pedagogisch medewerkers 

• kind observaties op de groep 

• zorgbesprekingen over VVE-kinderen 

• ondersteuning bij vroegsignalering 
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• begeleiden van gesprekken met ouders 

• onderhouden contacten externe organisaties 

• ondersteuning bij uitwerking VVE-thema’s 

• deelname aan VVE-overleg in de gemeente Nijkerk   

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (met een beroepskracht op de groep) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan (Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie & Notitie inzet 

Pedagogisch beleidsmedewerker en Pedagogisch coach 2022) 

• Opleidingsplan 2022 Hoeksteen 

  

 



 

 

8 van 22 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-06-2022 

De Triangel, locatie Hoeksteen te Nijkerk 

 

 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten (1), de stagiaire, en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben zich 

geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang. Zij zijn ook gekoppeld aan de houder. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

  

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

  

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder gebruikt een veiligheids-en gezondheidsbeleid. 

De houder beschrijft hierin onder andere de volgende onderwerpen:  

  

• Belangrijkste risico's (veiligheid en gezondheid) 

• Een algemene beschrijving van de manier waarop kinderen leren om te gaan met kleine 

risico's (veiligheid en gezondheid) 

• Grensoverschrijdend gedrag 

• Het vierogenprincipe 

• De manier waarop alle werkzame volwassenen het beleid kunnen lezen 

• De manier waarop hij het beleid actueel houdt 

• Dat hij het beleid regelmatig evalueert en zo nodig aanpast 

  

De achterwachtregeling is beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan van de Triangel. 

  

Uit praktijkobservaties blijkt dat veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende verminderen door 

passende maatregelen. Zo worden warme dranken buiten het bereik van kinderen gezet en wordt 

er in gesprek gegaan met de kinderen over het veilig spelen in de ruimte. 

  

De houder zorgt ervoor dat er tijdens de opvang in ieder geval één volwassen persoon aanwezig is 

die in het bezit is van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder gebruikt een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor deze locatie. Deze 

Meldcode is gebaseerd op het voorbeeld van de belangenorganisatie voor ouders (Boink) en 
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brancheorganisaties. Er is een stappenplan aanwezig waarmee de beroepskrachten kunnen bepalen 

welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis. 

  

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat de houder de meldcode voldoende 

geïmplementeerd heeft. De beroepskracht is op de hoogte van het afwegingskader en kent de 

stappen die zij moet ondernemen bij vermoedens van kindermishandeling. De beroepskracht let op 

signalen bij kinderen vanuit gedrag, maar ook fysiek. Er is aandacht voor de meldcode tijdens 

vergaderingen en er worden trainingen gegeven over dit onderwerp. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (met een beroepskracht op de groep) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid locatie Hoeksteen) 

• Algemeen pedagogisch beleidsplan De Triangel 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

  

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid en de klachtenregeling door de website, 

themabrieven en voortgangsgesprekken. Het meest actuele inspectierapport staat op de website. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Klachten en geschillen 

Voor de interne afhandeling van klachten heeft de houder een klachtenregeling. 

  

Voor de externe afhandeling van klachten is de houder aangesloten bij een door de minister van 

Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. 

  

De houder brengt de klachtenregelingen op passende wijze onder de aandacht van ouders en 

handelt volgens deze regeling. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Website ( https://peuterspeelzaaldetriangel.nl/) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Herziene versie december 2021) 

• Aansluiting geschillencommissie   

• Klachtenregeling De Triangel 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 
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zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
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e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 
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Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

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

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

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

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
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doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum 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 afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- 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) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang 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 Wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Triangel, locatie Hoeksteen 

Website : http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032085579 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel 

Adres houder : Postbus 1036 

Postcode en plaats : 3860 BA Nijkerk 

Website : www.peuterspeelzaaldetriangel.nl 

KvK nummer : 32085579 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ Arnhem 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Jette van Donselaar 
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Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nijkerk 

Adres : Postbus 1000 

Postcode en plaats : 3860 BA NIJKERK GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 29-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 05-07-2022 

Zienswijze houder : 08-07-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

  

Als organisatie zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er iedere 

dag hard aan om de kwaliteit op onze locaties te waarborgen en waar nodig te verbeteren. 

Het is fijn dat deze inspecties op de groep plaatsvinden. Want juist op de groep wordt zichtbaar op 

welke manier onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een warme, uitdagende en leerrijke 

omgeving waar de kinderen met plezier kunnen (samen) spelen. 

  

Mooi om te lezen dat de inspecteur geconcludeerd heeft dat we aan de getoetste voorwaarden van 

de Wet Kinderopvang voldoen. Dit is een compliment voor onze pedagogisch medewerkers die 

werkzaam zijn op deze locatie! 

  

Maartje Post (Coördinator) 

  

 

 

 

 

 

 

 


