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Kinderopvang Kleine Beer te Hengelo 

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. 
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld, 
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij 
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het risicogestuurde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein en de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf Kleine Beer is samen met de gelijknamige buitenschoolse opvang gehuisvest in 
een pand aan de Onze Lieve Vrouwestraat 10. 
Het kinderdagverblijf staat vanaf 29-04-2013 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang 
met 48 kindplaatsen. De opvang vindt plaats in drie basisgroepen van elk 16 kinderen. Op 
het moment van inspectie worden er in de groep de Teddyberen alleen op maandag en dinsdag 
kinderen opgevangen. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7:30 uur - 18:00 uur. 
  
De kinderopvang vormt samen met BSO Kleine Beer en basisschool St. Jan een IKC (integraal 
kindcentrum). 
  
Inspectie geschiedenis 
Op 17 juli 2014 en op 10 september 2015 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens 
dit onderzoek is aan de getoetste eisen voldaan. 
Op 30 maart 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek heeft de houder niet aan alle getoetste eisen voldaan. 
De houder heeft niet voldaan aan inspectie-item 'opvang in groepen'. Tijdens de conceptfase van 
het rapport heeft de houder alsnog aan aan alle eisen voldaan. 
Op 3 augustus 2017 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is aan de 
getoetste eisen voldaan.  
  
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek voldoet de houder niet aan alle voorwaarden uit het domein: 
   
 Pedagogisch klimaat. 
  
Conclusie 
Na overleg en overreding voldoet de houder aan de getoetste voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderopvang Kleine Beer te Hengelo 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens deze inspectie is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld en is geobserveerd of de 
beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de pedagogische basisdoelen in het 
algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. 
  
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. In het pedagogisch beleidsplan 
komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:  
  
 een concrete beschrijving van de wijze aarop invulling wordt gegeven aan aspecten van 

verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang; 
 een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van de afname van extra dagdelen 

opvang; 
 een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen 

de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten; 
 een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind gevolgd en 

gestimuleerd wordt en de overdracht naar school en BSO plaatsvindt. Bijzonderheden in de 
ontwikkeling van het kind gesignaleerd worden en ouders naar passende instanties worden 
doorverwezen; 

 een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 
stamgroepen; 

 een concrete beschrijving van de tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan 
vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen; 

 een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe 
stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen; 

 een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 
vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.  

  
De volgende voorwaarde staat niet of in onvoldoende mate beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan:  
  
 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. 

  
De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast. Tijdens een telefonisch gesprek op 11 
oktober 2018 en een mailwisseling op 15 oktober 2018 heeft de toezichthouder de houder de kans 
gegeven om dit item in het pedagogisch beleidsplan op te nemen. 
Op 15 oktober 2018 heeft de toezichthouder een pedagogisch beleid ontvangen dat aan alle eisen 
voldoet.   
  
Conclusie  
Het pedagogische beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Onderdeel van de inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Beoordeeld wordt of 
aan de voorwaarden voor verantwoorde dagopvang wordt voldaan.  
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Kinderopvang Kleine Beer te Hengelo 

Na een beschrijving van het opvoedingsdoel volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie. 
  
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen.  
  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen  
Observatie 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Beroepskracht: "X, vanmorgen hebben 
we afgesproken dat je vanmiddag nog een liedje mocht zingen. Weet je dat nog?" X weet het niet 
meer maar Y wel. 'Visje, visje in het water'. 
  
Om de beurt mogen de kinderen zeggen welk liedje ze willen horen. X wil niet mee doen. 
Beroepskracht: "Dat hoeft ook niet hoor, dan kun jij luisteren."  
  
Persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen 
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
  
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Observatie 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. 
Voorbeeld: X zegt dat hij het reuzenrad lied wil zingen. De beroepskracht weet niet direct welk 
liedje hij bedoelt. Er volgt een gesprek over de kermis. Beroepskracht 2: "Ik weet welk liedje je 
bedoelt. Wat goed dat je dat liedje onthouden hebt. We hebben het gezongen toen de kermis er 
was. Daarna niet meer." 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Observatie 
Kinderen gaan dagelijks een deel van de tijd naar buiten (als het weer het toelaat). In de 
buitenruimte is spelmateriaal aanwezig. Er is rijdend materiaal zoals fietsjes, auto's en loopfietsen. 
In de buitenruimte is een straat geverfd waarop de kinderen rondjes kunnen rijden. Ook zijn er 
parkeerplaatsen gemaakt.  
  
Sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te 
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Observatie 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. Voorbeelden: als de kinderen buiten zijn, wachten ze 
bij de deur op hun beurt tot ze bijvoorbeeld een fietsje krijgen. In de kring moeten ze andere 
kinderen laten uitpraten en op hun beurt wachten om te zeggen welk liedje ze willen zingen.  
  
Overdracht normen en waarden 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
Observatie 
Zij gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen en collega's.  
  
Conclusie 
De voorwaarden behorende bij verantwoorde dagopvang worden voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
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 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houders) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2018) 
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Kinderopvang Kleine Beer te Hengelo 

 

Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De registraties in het Personen Register Kinderopvang (PRK) en koppelingen van de personen die 
op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens 
opvanguren werkzaam zijn op deze locatie, zijn middels een steekproef beoordeeld. 
  
Onderdeel van de steekproef zijn de beroepskrachten die werken op de dag van inspectie en de 
huishoudelijke hulp. 
Momenteel worden op deze locatie geen stagiaires ingezet. 
   
Conclusie 
De beoordeelde personen zijn in het PRK geregistreerd en gekoppeld aan deze houder. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De diploma's van de vier vaste beroepskrachten zijn beoordeeld. 
  
Conclusie 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
conform de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 
  
Op de dag van inspectie zijn er in de groep 'De Bruine Beren' 8 kinderen van 0-4 jaar aanwezig 
met 2 beroepskrachten. In de groep 'De Witte Beren' zijn 9 kinderen van 0-4 jaar aanwezig met 2 
beroepskrachten.  
  
Conclusie 
Op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Kinderopvang Kleine Beer heeft drie stamgroepen van elk maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 
0-4 jaar:  
  

Naam basisgroep  Leeftijd kinderen   Aantal kinderen 

 Bruine beren  0-4 jaar  16 

 Witte beren  0-4 jaar  16 

 Teddyberen  0-4 jaar  16 

  
Op het moment van inspectie worden er kinderen in twee stamgroepen opgevangen. 
  
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor het 
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.  
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houders) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
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Kinderopvang Kleine Beer te Hengelo 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per 
aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Inhoudelijk is het veiligheids- en gezondheidsbeleid bij dit onderzoek alleen op de volgende 
voorwaarde beoordeeld:  
  
 de houder 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.  

  
Conclusie  
Het domein veiligheids- en gezondheidsbelied voldoet aan de gestelde eis voor deze voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houders) 
 Interview (beroepskrachten) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 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 beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Kleine Beer 
Website : http://www.kleinebeer.info 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kleine Beer B.V. 
Adres houder : Onze Lieve Vrouwestraat 10 
Postcode en plaats : 7557HX Hengelo 
Website : www.kleinebeer.info 
KvK nummer : 06069455 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hengelo (O) 
Adres : Postbus 18 
Postcode en plaats : 7550AA HENGELO OV 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-10-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 15-11-2018 
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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. 
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