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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Dit onderzoek voor registratie, tevens incidenteel onderzoek is uitgevoerd: 
- om te beoordelen of deze locatie in het Landelijk Register Kinderopvang omgevormd kan worden 
van peuterspeelzaal naar kinderdagverblijf. Dit in het kader van de inwerkingtreding van de Wet 

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk per 1-1-2018. Omgevormde peuterspeelzalen 
krijgen op drie gebieden te maken met kwaliteitseisen waaraan tot dan toe alleen 
kinderdagverblijven moesten voldoen. Het onderzoek heeft zich onder andere gericht op deze drie 
voor peuterspeelzalen gewijzigde kwaliteitseisen; 
- om te beoordelen of de nieuwe houder voldoet aan de gestelde eisen; 
- om te beoordelen of de ophoging voor het kindaantal doorgevoerd kan worden. 
  

De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over dit 
kinderdagverblijf (verder te noemen als kdv) volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 
het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
  

Feiten over kdv Koperwiek: 
Kdv Koperwiek is een locatie van de organisatie Beste Kinderopvang. Naast dit kdv exploiteert de 
houder ook kinderdagopvang en buitenschoolse opvang op twee andere locaties. Kdv Koperwiek 
is gevestigd in het gebouw van Basisschool de Koperwiek, Langstraat te Venlo. De houder heeft in 
deze school ook nog een buitenschoolse opvang. 
  
Basisschool de Koperwiek behoort tot de Stichting Akkoord!-po. Deze stichting is een contract 

aangegaan met Beste Kinderopvang met als doel sámen vorm te geven aan educatie en opvang in 
Kindcentrum de Koperwiek. 
De directeur van de basisschool is als directeur kindcentrum belast met de dagelijkse leiding van 
het gehele kindcentrum. 
  

Inspectiegeschiedenis: 
Bij het reguliere onderzoek, uitgevoerd op 14-6-2017, blijkt: 

- dat de houder (toen nog Spring Kinderopvang) aan alle voorwaarden voldoet behalve aan de 
voorwaarde betreffende het instellen van een oudercommissie (er is sprake van een verzachtende 
omstandigheid); 
- dat de pedagogische praktijk goed is. 
  
Bij het onderzoek op 01-08-2017, een onderzoek voor registratie/incidenteel onderzoek in verband 

met houderwisseling, blijkt dat aan een voorwaarde betreffende voorschoolse educatie en aan een 
voorwaarde betreffende geschillencommissie nog niet wordt voldaan. Ten aanzien van deze 
voorwaarden waren verzachtende omstandigheden van toepassing. 
  
Voortgang: 
Bij dit huidige onderzoek voor registratie/incidenteel onderzoek kan geconcludeerd worden dat de 
houder voldoet aan de getoetste voorwaarden en dat het nieuwe gedeelte kinderopvang 0-4 jaar 

prima voldoet qua accommodatie. 
  
Meer informatie is te lezen bij de diverse items, verderop in dit rapport.  
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Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
Er kan een definitieve beschikking afgegeven worden voor kinderdagverblijf De Koperwiek. Er hoeft 
geen nieuwe registratie plaats te vinden en er volgt geen onderzoek na registratie. 

  
De aangevraagde ophoging voor het kindaantal van 31 naar 47 kan doorgevoerd worden. 
  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de 
brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht 
met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Registratie, wijzigingen en 
administratie'.  
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  

 Wijzigingen 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Wijzigingen 

 
De houder heeft een verzoek ingediend om de houderwijziging door te voeren én om ophoging van 
het aantal kindplaatsen (van 31 naar 47). 
  
De houder heeft onverwijld mededeling gedaan aan het college van deze wijzigingen. 
  
Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 LRKP 
 Aanvraag/wijzigingsformulier exploitatie Kinderdagverblijf 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kdv De Koperwiek beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het bestaat uit een algemeen 
gedeelte en een gedeelte toegespitst op het kdv. 
  

De inhoud van het beleidsplan voldoet aan de eisen; er staat onder andere beschreven: 

  
- hoe verantwoorde dagopvang wordt geboden; 
- hoe de ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd; 
- hoe de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de 
ouders bespreekt; 
- de werkwijze van de stamgroep; 

- de beroepskracht-kindratio en de eventuele (gelimiteerde) afwijkingen ervan; 
- de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Wintels en dhr. L. Peters, d.d. 23-1-

2018) 
 Observaties (23-1-2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2017) 

 Pedagogisch werkplan (versie oktober 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie (wijziging) aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. Het is een verklaring die onder de continue screening valt. 
  
Het is nog niet bekend wie in de nieuwe groep van het kdv te werk wordt gesteld. De verklaringen 
omtrent gedrag zullen bij het eerstvolgend regulier onderzoek worden beoordeeld. 
  

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 

Ten tijde van de inspectie zijn in een peutergroep 5 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. 
Deze beroepskracht-kindratio voldoet aan actuele wet- en regelgeving. Ook uit een steekproef van 
aanwezigheidslijsten en het personeelsrooster blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden 
ingezet voor het aantal kinderen in de groep. 
  

Uit een interview met de locatieverantwoordelijke en een van de aanwezige beroepskrachten blijkt 
dat er, conform nieuwe wet- en regelgeving per 01-01-2018, geen vrijwilliger wordt ingezet die 

meetelt in de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Wintels en dhr. L. Peters, d.d. 23-1-

2018) 
 Interview (beroepskracht, d.d. 23-1-2018) 
 Observaties (23-1-2018) 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Verklaring omtrent gedrag houder (rechtspersoon) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 

Binnen dit domein worden het volgende onderdeel getoetst: 
 
  Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft voor kdv De Koperwiek een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Dit beleid in is het laatste kwartaal 
2017 gemaakt en in januari 2018 afgerond. 

  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
  
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. 
  

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 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. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met de diverse kleine risico’s. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
achterwacht is geregeld. 

  
De houder beschrijft in het beleid welke personen binnen het gehele kindcentrum een EHBO-
diploma hebben. 
  
Bij het eerstvolgend jaarlijks onderzoek zal onder andere moeten blijken: 
- of er in de praktijk volgens het beleid wordt gewerkt, 

- of de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid implementeert, evalueert en actueel houdt, 
- welke beroepskrachten in het bezit zijn van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen. 
  

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Wintels en dhr. L. Peters, d.d. 23-1-

2018) 
 Interview (beroepskracht, d.d. 23-1-2018) 
 Observaties (23-1-2018) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
 Beleidsplan veiligheid en gezondheid, versie oktober 2017 
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Accommodatie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie'. 

Binnen dit domein worden het volgende onderdeel getoetst: 
 
  Eisen aan ruimtes 
  
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 

  
 
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. 

  

De twee reeds bestaande groepsruimtes voor de peutergroepen zijn al enige tijd in gebruik en 
passend ingericht. 
De nieuwe groepsruimte voor de verticale groep (0-4 jarigen) is ook reeds ingericht en klaar op de 
eerste kinderen te kunnen opvangen. Deze nieuwe ruimte heeft diverse speelhoeken, en een grote 
grondbox voor de allerkleinsten. Deze groepsruimte grenst aan een door een glazen deur 
afgescheiden speelzaal. Van deze speelzaal kunnen alle groepen gebruik maken. Vanuit de 

speelzaal kunnen de kinderen direct naar de buitenruimte. 
  
De nieuwe groepsruimte van de verticale groep is 79 m² groot (53 m² en 26 m²; open ruimte 
behorend bij de groepsruimte); er kunnen dus 16 kinderen opgevangen worden (3,5 m² per 
aanwezig kind).  
De groepsruimten van de peutergroepen hebben beide een oppervlakte van 57 m²; groot genoeg 

om 16 kinderen op te kunnen vangen. In de loop van de tijd is een van de twee 
peutergroepruimtes verplaatst naar de huidige situatie. Dit blijft ook zo. De oude groepsruimte was 
minder groot waardoor er maar 15 kinderen in een van de twee groepen opgevangen konden 
worden. 
  

De houder vraagt een ophoging aan van 31 naar 47 kinderen. Dat is mogelijk. Ook is een ophoging 
naar 48 kinderen mogelijk (3 groepen van ieder 16 kinderen). 

Indien de houder een aanvraag voor ophoging naar 48 kinderen aanvraagt (voor de drie dezelfde 
ruimtes) is een extra onderzoek niet meer nodig. 
  
Het buitenterrein is grenzend aan het gebouw/speelzaal en zichtbaar vanuit de verticale groep. 
Een van de locatieverantwoordelijken geeft aan dat men voornemens is om direct aan de 
groepsruimte van de verticale groep een aparte kleine buitenspeelruimte te maken voor de 0-2 
jarigen. 

Tot die tijd spelen alle 0-4 jarigen samen op het al bestaande buitenterrein dat groot genoeg is 
voor 47 (en ook voor 48) kinderen.  
  
Er zijn twee afzonderlijke slaapkamers met 12 bedden. 12 Bedden voor kinderen tot anderhalf jaar 
zijn voorlopig zeker voldoende. 
  

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Observaties (23-1-2018) 
 Plattegrond 
 Interview mw A. Wintels en dhr. L. Peters, d.d. 23-1-2018 
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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 5 lid 1 en 7 lid 2 Besluit landelijk register kinderopvang en register 
buitenlandse kinderopvangvang) 

 

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 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 2c 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 3a en 7 lid 2 en 4 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 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 

exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang) 

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

exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 3a en 7 lid 1, 2 en 4 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3b 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 3d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3e 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3f, 7 lid 5 en 6 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) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Koperwiek 

Website : http://www.kinderdagverblijf-venlo.nl 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Beste Peuterspeelzalen 

Adres houder : Postbus 700 
Postcode en plaats : 5900AS Venlo 
KvK nummer : 63999544 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Venlo 
Adres : Postbus 3434 
Postcode en plaats : 5902RK VENLO 

 
Planning 
Datum inspectie : 23-01-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 30-01-2018 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
 
 
 
 
 

 


