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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 
De Rijksoverheid stelt kwaliteitseisen voor kinderopvang, onder andere op het gebied van 
registratie, wijzigingen, administratie, het pedagogisch beleid en verantwoorde dagopvang, inzet 
van voldoende gekwalificeerd personeel, stabiliteit van de opvang van kinderen, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht. Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) 
éénmaal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een toezichthouder van de 
GGD. 
  
Als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) zijn met ingang van  
1 januari 2018 bepaalde kwaliteitseisen voor de kinderopvang gewijzigd. Met deze wijzigingen 
beoogt de Rijksoverheid heldere doelen en concrete eisen, transparantie en maatwerk.  
Hierdoor wijzigt ook deels de werkwijze van de toezichthouder. Het gesprek met houder en/of 
beroepskrachten over de kwaliteit van de opvang is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
Locatie 
Kinderdagverblijf (KDV) LIEF biedt sinds september 2015 dagopvang aan een groep van maximaal 
12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In het pand is ook de buitenschoolse opvang (BSO) 
gevestigd, welke in juni 2018 is overgenomen van Stichting Kinderopvang Hoorn. In de avond 
maakt een jongerenvereniging gebruik van de ruimte. Grenzend aan het kindercentrum is een 
buitenspeelruimte die vanuit de groepsruimte toegankelijk is.   
  
 Inspectiegeschiedenis 
 In juli 2015 vond een onderzoek voor registratie plaats, met een positief advies tot opname in 

het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
 In december 2015 vond een onderzoek na registratie plaats waarbij aan de getoetste 

voorwaarden werd voldaan. 
 Tijdens het jaarlijks onderzoek in april 2016 werd een tekortkoming geconstateerd binnen het 

domein Veiligheid en gezondheid, item Meldcode en het domein Ouderrecht, item Informatie. 
Hierop is door de gemeente geen handhaving gestart. 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in december 2017 zijn tekortkomingen geconstateerd binnen 
het domein Personeel en groepen, item Verklaring omtrent gedrag (VOG) en binnen het 
domein Veiligheid en gezondheid, item Meldcode. Er werden conform afspraak door de houder 
aanpassingen gedaan binnen het domein Pedagogisch klimaat, item Pedagogisch beleid, 
waarna alsnog aan de getoetste voorwaarden werd voldaan (overleg en overreding). Vóór het 
vaststellen van het inspectierapport heeft de houder aangetoond dat aan de voorwaarden voor 
VOG werd voldaan. 

 In opdracht van de gemeente Medemblik heeft in april 2018 een nader onderzoek 
plaatsgevonden naar de tekortkoming binnen het item Meldcode. Er werd voldaan aan de 
getoetste voorwaarde.   De inspectierapporten zijn in te zien op 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl.   

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in juli 2018 heeft overleg en overreding plaatsgevonden binnen 
de items Pedagogisch beleid, Veiligheid en gezondheid en Oudercommissie. De houder heeft 
zich gehouden aan de gemaakte afspraken en aanpassingen gedaan binnen deze items, 
waardoor alsnog aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  
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Aanleiding onderzoek 
Dit incidenteel onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek van de gemeente Medemblik, nadat de 
houder een wijzigingsverzoek heeft ingediend om het aantal kindplaatsen te verhogen van  
12 naar 24 in verband met het starten met een peutergroep. De peutergroep zal gebruik maken 
van dezelfde ruimte als de BSO en zal de ochtenden van 08.45 uur tot 13.15 uur, op schooldagen, 
geopend zijn. 
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek een aantal documenten beoordeeld. 
Tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek zal de wijziging in de praktijk worden geïnspecteerd. 
  
Onderzoek 
Het onderzoek betreft een documentenonderzoek, welke door de houder zijn aangeleverd, en een 
gesprek met de houder. 
De peutergroep zal vooralsnog worden begeleid door beroepskrachten die reeds in dienst zijn bij de 
houder.  
  
Conclusie 
Op basis van informatie verkregen tijdens het onderzoek is het de verwachting dat sprake zal zijn 
van verantwoorde kinderopvang in de peutergroep. 
De houder kan met de peutergroep starten na definitieve toestemming van de gemeente 
Medemblik. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de houder om wijzigingen aan het college bekend 
te maken voor de daartoe aangewezen gegevens. Ook dient de houder een schriftelijke 
overeenkomst te hebben met de ouder van het kind die gebruik maakt van kinderopvang. 
Daarnaast dient de houder tijdig gegevens aan te leveren aan de toezichthouder. 
  
Wijzigingen 
 
De houder heeft ervoor gezorgd dat wijzigingen via een wijzigingsverzoek bij de gemeente zijn 
medegedeeld. 
  
Aan de getoetste voorwaarde betreffende wijzigingen is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan, de relatie van het beleidsplan met de praktijk en het 
voeren van verantwoorde dagopvang. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op de inhoud. Onderzocht is of in 
het pedagogisch beleidsplan onder andere een concrete beschrijving wordt gegeven over de 
werkwijze van de peutergroep. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een pedagogische visie, vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. Hierin 
is een vertaalslag  gemaakt naar de praktijk van de opvang voor de peutergroep. 
  
Het pedagogisch plan voldoet aan de gestelde eisen rondom de pedagogische visie, de uitwerking 
van de pedagogische basisdoelen en andere algemene eisen. Het plan zal tijdens de volgende 
jaarlijkse inspectie inhoudelijk nader worden beoordeeld in combinatie met de praktijk. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan (november 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of in het beleid veiligheid en gezondheid schriftelijk staat 
vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt en waar de 
verantwoordelijkheid van de houder ligt. 
  
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft het locatie specifieke beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid onder 
meer vastgelegd in de volgende documenten: Beleid veiligheid en gezondheid, risico inventarisatie 
veiligheid en gezondheid.  
Deze documenten zijn voor beroepskrachten en ouders inzichtelijk gemaakt via de website en 
mappen op de locatie. 
  
De houder geeft aan ervoor zorg te dragen, samen met de beroepskrachten, dat beleidsvoering 
een continu proces is van vormgeven, implementeren, evalueren en actualiseren.  Bijvoorbeeld 
door de jaarlijkse risico inventarisatie uit te laten voeren door beroepskrachten en de genomen 
maatregelen 3 x per jaar te evalueren. 
  
De houder heeft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen op welke wijze kinderen 
wordt geleerd om met beperkte risico’s betreffende veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend 
gedrag om te gaan.  
  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een concrete beschrijving opgenomen op welke wijze de 
achterwacht is geregeld wanneer slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum.   
De houder heeft aangegeven er zorg voor te dragen dat er tijdens de opvang altijd een volwassene 
met een kinder-EHBO diploma aanwezig is.  
  
Aan de getoetste voorwaarden voor beleid veiligheid en gezondheid is voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 EHBO certificaten (Ingezien juli 2018) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 
 Pedagogisch beleidsplan (november 2018) 
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Accommodatie 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimte is van belang 
om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 
voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De groepsruimte voor de peutergroep heeft een oppervlakte van 45 m². Dit is voldoende voor de 
opvang van 12 kinderen. 
De groepsruimte wordt in de middag gebruikt door de BSO. De peuteropvang is alleen geopend op 
schooldagen. 
Met de inrichting wordt rekening gehouden met beide leeftijdsgroepen. De houder heeft 
aangegeven nog verdere aanpassingen te doen zodat er voldoende speelmateriaal voor de peuters 
beschikbaar zal zijn. 
  
Het KDV heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte van in totaal 120 m².  
Dit is voldoende voor het maximaal aantal van 24 aanwezige kinderen op het kindercentrum. 
  
De buitenruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende eisen aan ruimtes is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 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) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Lief bij Fleur 
Website : http://www.kinderdagverblijf-lief.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000032502923 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Florentia Maria Dekker 
KvK nummer : 63602210 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw A. Veldhuis 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Medemblik 
Adres : Postbus 45 
Postcode en plaats : 1687 ZG WOGNUM 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: 21-11-2018 
: 05-12-2018 

Zienswijze houder : 05-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Kinderopvang LIEF biedt naast de Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar) en Kinderdagverblijf (0-4 
jaar) sinds januari 2019 ook Peuteropvang (2-4 jaar)aan. Bij de peutergroep helpen wij de 
peuters alvast een eerste stap te zetten op weg naar de basisschool. Deze groep is gedurende de 
schoolweken (m.u.v. studiedagen van de St. Nicolaasschool) ’s ochtends open van 8:45 uur tot 
13:15 uur. De peutergroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Op deze ochtenden vinden er op de groep gerichte peuteractiviteiten plaats. De groepen bestaan 
zoveel mogelijk uit een vaste samenstelling. Dit zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel bij de 
ouders en kinderen. 
  
Graag tot ziens bij Kinderopvang LIEF. 
  
Kinderopvang LIEF  
Sluisvenpad 2 
1688 WV Nibbixwoud 
0229 - 57 94 99 www.liefkinderopvang.nl 
info@liefkinderopvang.nl 
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