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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In het kader van risicogestuurd toezicht beperkt dit onderzoek zich tot enkele items uit het 
toetsingskader. 
  
Kindercentrum More for Kids maakt deel uit van de landelijke pilot "flexibele inspectieactiviteit". 
Deze pilot is opgezet als voorbereiding op de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijkse onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
Kinderdagverblijf More for Kids is gevestigd in het Multi Functioneel Centrum 'De Holtink'. Hier 
bevinden zich ook een kinderdagverblijf van SKWT, een buitenschoolse opvang, een basisschool, 
een peuterspeelzaal, Kaliber Kunstencentrum en het ROC. 
  
Het kinderdagverblijf is op 29 september 2014 gestart met exploitatie. Het kinderdagverblijf heeft 
een stamgroep voor baby's van 0-2 jaar en een groep voor kinderen van 2-4 jaar. In totaal heeft 
dit kindercentrum plaats voor 25 kinderen. Het kindercentrum is elke dag geopend. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In december 2014 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Aan alle getoetste 
voorwaarden werd voldaan. 
Bij de jaarlijkse inspectie in 2015 en 2016 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 
  
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 
Behalve een geconstateerde tekortkoming in de klachtenregeling wordt aan alle getoetste 
voorwaarden voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

 

Observaties en bevindingen 

 

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 
 
Van alle medewerkers die op deze locatie werkzaam zijn en van de stagiaire is de verklaring 
omtrent het gedrag beoordeeld en akkoord bevonden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen 
cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Kinderopvang More For Kids beschikt over 2 groepen: de Spetters voor maximaal 9 kinderen in de 
leeftijd van 0-2 jaar en de Kanjers voor 16 kinderen van 2-4 jaar. 
  
Als het kind 2 jaar is en naar een andere groep gaat wordt dit met ouders besproken en wordt ook 
besproken hoe met het wennen wordt omgegaan. 
  
Conclusie: de opvang voldoet aan de eisen voor opvang in groepen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
Op de groep Spetters waren 9 kinderen aanwezig in de leeftijd van 0-2 jaar waarvan 
4 0-jarigen. Zij werden begeleid door twee beroepskrachten met ondersteuning van één stagiaire. 
  
Op de groep Kanjers waren 12 kinderen aanwezig in de leeftijd van 2-4 jaar en deze groep werd 
begeleid door twee beroepskrachten. 
  
Aan het begin en het einde van de dag is gedurende een half uur slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig. In het geval van calamiteiten is de achterwacht voor deze momenten 
geregeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Dit onderzoek heeft zich gericht op veiligheid en gezondheid in de praktijk met de nadruk op het 
binnenmilieu. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bij deze inspectie is veiligheid en gezondheid in de praktijk beoordeeld waarbij met name de 
aandacht uit is gegaan naar de kwaliteit van het binnenmilieu. 
  
Op eigen initiatief heeft de houder onlangs een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven de 
kwaliteit van het binnenmilieu te beoordelen in de slaapkamers en groepsruimtes van het 
kinderdagverblijf. Uit het rapport bleek dat het binnenmilieu over het algemeen goed is maar dat 
er enkele piekmomenten zijn dat de luchtkwaliteit in de slaapkamers verbeterd kan worden. Enkele 
aanbevelingen uit het rapport kan de houder zelf mee aan de slag en voor de overige heeft de 
houder contact gezocht met de gemeente. 
De houder heeft samen met haar medewerkers een plan van aanpak opgesteld voor een nog 
betere ventilatie en heeft een CO2 meter aangeschaft. 
  
Bij de inspectie zijn geen zaken opgevallen die een mogelijk veiligheids- of gezondheidsrisico 
opleveren. De aangescherpte eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn door de houder 
voortvarend opgepakt waarbij ook de medewerkers betrokken worden. 
  
Conclusie: veiligheid en gezondheid in de praktijk voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft de opvang zodanig georganiseerd dat de beroepskracht de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

 

Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Per aspect worden 
eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 
 
De houder heeft de klachtenprocedure op haar website gepubliceerd echter voldoet deze niet aan 
de gestelde eisen die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn. 
  
Ouders worden op de website wel geïnformeerd over de mogelijkheid om geschillen voor te leggen 
aan de geschillencommissie. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze 
onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie komt voor reguliere 
vergaderingen 2-3 keer per jaar bij elkaar. De oudercommissie ondersteunt daarnaast bij het 
organiseren van ouderavonden en andere bijeenkomsten. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
De houder heeft een interne klachtenregeling. Deze voorziet er echter niet in:  
 dat de ouder de klacht schriftelijk indient; 
 de houder de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
 de houder de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
 de houder de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
 de houder in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder 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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

 Website 
 Klachtenregeling 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang More for Kids 
Website : http://www.kinderopvangmoreforkids.nl 
Aantal kindplaatsen : 25 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Flexibele inspectieactiviteit 
 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Kogelman-Beukenkamp 
KvK nummer : 61038997 
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 :  Christiane Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hellendoorn 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7440AE NIJVERDAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 24-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 16-05-2017 
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Kinderopvang More for Kids te Nijverdal 

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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