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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. 
 
Het kindercentrum heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. 
De minimaal wettelijk verplicht te toetsen voorwaarden zijn beoordeeld en een aantal wijzigingen 
in kwaliteitseisen die door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) zijn doorgevoerd per 1 
januari 2018. De nieuwe kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een besluit (Besluit kwaliteit 
kinderopvang) en ministeriële regelingen. 
  
Het onderzoek heeft zich gericht op: 
 nieuwe/gewijzigde items in het pedagogisch beleid; 
 verantwoorde kinderopvang opvang (pedagogische praktijk); 
 voorschoolse educatie; 
 verklaringen omtrent het gedrag; 
 opleidingseisen; 
 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio); 
 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 
 veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
 meldcode huislijkgeweld en kindermishandeling; 
 eisen aan ruimtes. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de 
kinderdagverblijf Bij Ons en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 
  
Feiten over Kinderdagverblijf Bij Ons 
Kinderdagverblijf Bij Ons is gevestigd in een nieuwbouwwijk in Lent. 
Het is een kleinschalig kinderdagverblijf, bestaande uit twee stamgroepen. 
De houder is voornemend om binnenkort een derde stamgroep te open. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang staat het kinderdagverblijf geregistreerd met 31 
kindplaatsen 
  
Het kinderdagverblijf biedt de ouders de mogelijkheid om hun kinderen buiten te laten slapen. 
  
Kinderdagverblijf Bij Ons biedt opvang aan van maandag tot en met vrijdag van 07.30 - 18.00 uur. 
Er wordt opvang geboden aan kinderen van nul tot vier jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis  
In de afgelopen drie jaren heeft er handhaving plaatsgevonden op de volgende wettelijke eisen: 
 op het domein: veiligheid en gezondheid (nader onderzoek 06-11-2015); 
 op het domein: ouderrecht (nader onderzoek 09-05-2016); 
 op het domein: veiligheid en gezondheid (nader onderzoek 20-12-2016). 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek blijkt dat kinderdagverblijf Bij Ons niet aan alle voorwaarden 
conform de Wet kinderopvang voldoet. De geconstateerde overtredingen hebben betrekking op de 
voorwaarden die met ingang van 1 januari 2018 gewijzigd zijn. Het gaat om voorwaarden in de 
domeinen pedagogisch klimaat, personeel en groepen en veiligheid en gezondheid. 
  
Overleg en overreding 
De houder heeft een hersteltermijn gekregen voor drie voorwaarden waaraan niet is voldaan. Het 
betreft het beschrijven van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet, welke 
taken de beroepskrachten in opleiding en stagiaires mogen uitvoeren en de maatregelen die 
genomen worden als de risico's zich verwezenlijken. Twee van de drie voorwaarden voldoen naar 
overleg en overreding. 
  
De aanwezige beroepskrachten kunnen beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de 
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toezichthouder. Zij zijn goed op de hoogte over de veranderingen naar aanleiding van de Wet IKK. 
  
De beroepskrachten maken een enthousiaste en betrokken indruk. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het jaarlijkse onderzoek zijn, naar aanleiding van de invoering van de wet IKK, een aantal 
nieuwe voorwaarden uit het pedagogisch beleids- en/of werkplan van de houder getoetst. Deze 
staan schuin gedrukt in het hoofdstuk hieronder. De bevindingen staan eronder uitgewerkt. 
  
Tijdens de inspectie op de locatie is de verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk) 
beoordeeld. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de beroepskrachten van het 
kindercentrum en telefonisch met de houder. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Bij Ons is getoetst op de nieuwe en gewijzigde 
voorwaarden in de Wet. 
  
Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleidsplan 
De beroepskrachten zijn voldoende op de hoogte van de veranderingen met betrekking tot de Wet 
IKK. De beroepskrachten kunnen voorbeelden geven over verantwoorde kinderopvang, 
bijvoorbeeld hoe zij de persoonlijke competenties ontwikkelen bij de kinderen en hoe zij vorm 
hebben gegeven aan het mentorschap. Enkele voorbeelden heeft de toezichthouder terug gezien in 
de praktijk. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan deze voorwaarde conform de Wet kinderopvang. 
  
Inhoud pedagogisch plan 
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.  
  
De vier aspecten van verantwoorde kinderopvang worden in de Wet omschreven (zie voor een 
omschrijving hiervan, de getoetste inspectie-items achter in het rapport). 
  
De beschrijvingen hoe invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang staat 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan geeft een duidelijke 
omschrijving met voorbeelden van alle vier de aspecten. Deze concrete beschrijvingen zijn 
gedifferentieerd naar leeftijdscategorie. 
   
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. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat concreet beschreven dat de beroepskrachten gebruik maken 
van het kind-volgsysteem KIJK! 
  
Als een kind naar de basisschool gaat, wordt het overdrachtsformulier 'Alle Kinderen In Beeld' 
ingevuld. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. De ouders geven het formulier zelf aan 
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de school, wanneer dit wenselijk is sluit het  kinderdagverblijf graag aan bij het gesprek met de 
school. Als het kind ook de buitenschoolse opvang gaat bezoeken, dan kan het kinderdagverblijf 
een kopie van het overdrachtsformulier maken voor de ouders. 
  
Ook wordt omschreven hoe wordt omgegaan met bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind 
of wanneer problemen worden gesignaleerd en hoe het kind wordt doorverwezen naar passende 
instanties voor verdere ondersteuning. 
   
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. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat ieder kind een mentor krijgt en de mentor het 
eerste aanspreekpunt is voor ouders. De mentor volgt de ontwikkelingen van het kind. Jaarlijks 
vindt er een observatie gesprek plaats. 
Bij de start van het kind wordt mondeling aan de ouders vertelt wie de mentor van het kind is, ook 
bij wisseling van mentor wordt dit kenbaar gemaakt aan de ouders, Ouders kunnen ook in het 
ouderportaal zien wie de mentor van hun kind is. 
  
Verbeterpunt: 
In het pedagogisch beleidsplan staat niet beschreven hoe het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
  
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. 
  
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan welke taken de vrijwilligers en de groepshulp 
mogen uitvoeren. 
  
Verbeterpunt: 
Er staat niet beschreven door wie de vrijwilligers en de groepshulp begeleid worden. 
  
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan dat de stagiaires altijd boventallig worden 
ingezet op de groep. En dat de stagiaires verschillende handelingen verrichten. Er staat niet 
concreet beschreven welke handelingen dit kunnen zijn. 
De toezichthouder heeft dit per mail met de houder  besproken en overleg en overreding 
toegepast. Binnen de gestelde termijn heeft de toezichthouder de aanvullende tekst ontvangen. 
  
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. 
  
Indien een kindercentrum langer dan 10 uur per dag opvang biedt mag men afwijken van de 
beroepskracht-kindratio gedurende bepaalde tijden en voor niet langer dan 3 uur per dag. 
citaat 
In het pedagogisch beleidsplan staat dat wanneer er twee beroepskrachten werken er aan het 
begin en aan het einde van de dag een uur afgeweken kan worden. De beroepskrachten nemen 
een half uur pauze tussen 13.00 en 14.30 uur. De beroepskracht die als eerste gestart is, begint 
om 13.00 uur, mits dit op de groep haalbaar is. Mocht het nog niet haalbaar zijn om pauze te 
houden dan verschuiven de pauzes een beetje. Er wordt echter maximaal 1 uur afgeweken.   
  
Er is sprake van een mogelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio tussen 7.30 en 8.30 uur, 
tussen 13.00 en 14.30 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. Er wordt niet afgeweken tussen 8.30 en 
13.00 uur en tussen 14.30 en 17.00 uur. 
  
In het pedagogisch beleidsplan moet beschreven staan op welke tijden de houder afwijkt van de 
vereiste beroepskracht-kindratio en op welke tijden de houder voldoet. Het gaat daarbij om de 
exacte tijden. Het beschrijven de tijdsblokken waarbinnen kan worden afgeweken voldoet niet. 
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Wanneer er 3 pedagogisch medewerkers per groep werken heeft een pedagogisch medewerker een 
tussendienst van 8.00 tot 18.00 uur. 
Er wordt niet concreet beschreven wanneer er drie medewerkers per groep werken, wanneer er wel 
en niet wordt afgeweken van beroepskracht-kindratio. 
  
De toezichthouder heeft dit per mail besproken met de houder en overleg en overreding toegepast. 
Binnen de gestelde termijn heeft de houder het aangepaste pedagogisch beleid ontvangen. Er staat 
geschreven: Er is sprake van een mogelijke afwijking van de BKR tussen 7.30 en 8.30 uur, tussen 
13.00 en 14.30 uur en tussen 17.30 en 18.00 uur. Er wordt niet afgeweken tussen 8.30 en 13.00 
uur en tussen 14.30 en 17.30 uur. 
  
Er wordt niet aan deze voorwaarde voldaan. Het beschrijven de tijdsblokken waarbinnen kan 
worden afgeweken voldoet niet (als er twee beroepskrachten werken). 
Het is niet duidelijk wanneer er met twee of drie beroepskrachten gewerkt wordt, dit kan per week 
verschillen. 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. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

 
Pedagogische praktijk 
 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. Voor de 
observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk van GGD 
GHOR Nederland. 
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). 
  
Er is getoetst op de volgende vier aspecten: 
1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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. 

  
Er volgen nu enkele voorbeelden van velen, die zijn gezien tijdens de observatie. De observatie 
vond plaats tijdens het eet moment binnen en bij het vrij spel buiten. 
  
Waarborgen emotionele veiligheid 
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
  
Observatie: 
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De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
Een baby kruipt binnen rond en laat merken aan de beroepskracht dat hij naar buiten wil. De 
beroepskracht pakt hem op en neemt hem mee naar buiten. 
Zij vertelt dat het kind niet graag in aanraking komt met zand en gras, maar dat ze het wel steeds 
even proberen. De beroepskracht probeert het kind op de grond te zetten. Het kind geeft aan dit 
niet prettig te vinden. Als de beroepskracht het kind weer oppakt veegt het direct zijn handen af. 
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden voldoende 
gewaarborgd. 
  
Observatie: 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van de kinderen te 
verbreden. 
In de buitenruimte staat een bak met verschillende kruiden. Een aantal kinderen hebben 
belangstelling voor de kruiden. De beroepskracht laat de kinderen de kruiden proeven. De 
beroepskracht zegt dat dit kruid (munt) een beetje naar tandpasta smaakt. 
De kinderen ruiken ook aan de kruiden. De beroepskracht legt uit dat ze dan een blaadje tussen 
hun vingers kunnen wrijven, dan ruik je het kruid nog beter. De kinderen zijn geconcentreerd 
bezig, er zijn ook kinderen die een blaadje plukken en het aan een andere beroepskracht laten 
ruiken of proeven. 
  
In het programma zijn activiteiten op genomen die gericht zij op en/of aanzetten tot taalverrijking. 
Voor dat de kinderen een boterham gaan eten wordt er uit een prentenboek voorgelezen. De 
kinderen worden actief bij het verhaal betrokken. 
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden voldoende 
gewaarborgd. 
  
Observatie: 
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 
individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
De kinderen spelen in diverse groepjes samen. De beroepskrachten lopen rustig rond, hebben 
korte gesprekjes met de kinderen en/of spelen even mee. 
  
Twee kinderen spelen in het schors. Hier liggen boomstammetjes en diverse boomschijven. De 
kinderen 'stoken een vuurtje'. Als de beroepskracht langs loopt vertelt het kind aan de 
beroepskracht dat zij een vuurtje aan het stoken zijn en op het vuur worstjes roosteren. Na de 
worstjes worden er hamburgers gebakken. De beroepskracht speelt het fantasie spel mee, zonder 
het spel te verstoren. 
  
Een kind vraagt aan de beroepskracht of zij verstoppertje wil spelen met haar. 
Er zijn nog een paar kinderen die graag mee willen spelen. Om de buurt verstoppen de kinderen 
zich. 
   
Kennis maken met waarden en normen in de samenleving 
Gedurende de observaties wordt voldoende aandacht besteed aan het kennis maken met waarden 
en normen. 
  
Observatie: 
De beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; er is geen sprake van discriminatie of 
uitsluiten. 
De beroepskrachten verdelen hun aandacht over alle kinderen. Ze lopen rond en voeren korte 
gesprekjes met de kinderen of spelen even mee zonder het spel te verstoren. 
Zover de toezichthouder heeft kunnen zien worden er geen kinderen buitengesloten. 
  
Conclusie pedagogisch praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. De houder voldoet aan de voorwaarde van verantwoorde kinderopvang.  
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Voorschoolse educatie 
 
Omdat er op deze locatie (volgens de gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang) geen 
sprake is van gesubsidieerde VVE, zijn de voorwaarden omtrent dit onderwerp niet beoordeeld. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (binnen en buiten) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie: november 2017) 
 helpdesk kinderopvang 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK) is beoordeeld door middel van een 
steekproef. 
In de steekproef is de bestuurder beoordeeld en de vier vaste beroepskrachten. 
  
De bestuurder en de vier vaste beroepskrachten hebben zich ingeschreven in het PKK en zijn 
gekoppeld aan de houder. 
  
Op de dag van de inspectie waren er geen vrijwilligers op deze locatie. 
  
Er worden momenteel geen beroepskrachten in opleiding op deze locatie ingezet. 
  
Er zijn geen personen van 18 jaar of ouder ingeschreven op het woonadres waar deze locatie 
gevestigd is. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de voorwaarden conform de Wet kinderopvang. 
  
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De vier vaste beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie volgens de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk). 
  
Op dit moment zijn er geen beroepskrachten in opleiding of stagiaires, welke formatief worden 
ingezet, op deze locatie. 
  
Conclusie 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de geldende cao 
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk). 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stamgroep) getoetst. 
Tijdens de inspectie waren er bij het kinderdagverblijf Bij Ons in groep 1 en 2 elf kinderen 
aanwezig en in beide stamgroepen werkten twee beroepskrachten.  
  
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd met de leeftijden van de kinderen middels de website 
www.1ratio.nl 
  
Omdat de beroepskracht-kindratio tijdens de inspectie in orde is, is er geen reden om de 
steekproef uit te breiden. 
  
Drie uurs regeling 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk, aan 
het begin en aan het einde van de dag, wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
De beroepskrachten hebben een tijdlang, op een lijst, de tijden genoteerd wanneer zij op pauze 
gaan en terug komen. Uit dit overzicht blijkt dat de beroepskrachten een half uur pauze, na elkaar 
opnemen tussen 13.00 uur en 14.30 uur, conform het geen geschreven staat in het pedagogisch 
beleidsplan. Echter, het geen beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan is niet conform de 
Wet kinderopvang. Het gaat hierbij om de exacte tijden. 
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Uit interview blijkt dat de beroepskrachten nog steeds op deze wijze pauze nemen, maar het niet 
meer noteren. 
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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 
 
Maximale groepsgrootte 
Kinderdagverblijf Bij Ons heeft twee stamgroepen. 
  

Groep  Leeftijd  Max. aantal kinderen  

1  0 - 4 jaar  16  

2  0 - 4 jaar  15  

  
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. 
Als kinderen extra opvang nodig hebben, vragen de ouders dit aan via de mail. In de mail staat 
dan of het kind in de vaste stamgroep van het kind opgevangen kan worden, of dat er alleen plaats 
is in de andere stamgroep. De ouders reageren per mail of zij akkoord zijn met het plaatsen van 
hun kind in een andere stamgroep. 
    
Toewijzing van een mentor 
Ieder kind heeft een mentor toegewezen gekregen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van 
het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en is tevens het aanspreekpunt bij vragen 
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind voor de ouders. 
  
Eénmaal per jaar nodigt de mentor de ouders uit voor een 10 minuten gesprek om de ontwikkeling 
en het welbevinden van hun kind te bespreken. 
Als het kind wisselt van mentor, wordt dit aan de ouders mondeling vertelt of middels een brief. 
  
Aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby’s 
Er is gekeken of kinderen in de leeftijd tot één jaar ten hoogste twee of drie vaste beroepskrachten 
hebben, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. 
Uit de steekproef blijkt dat het vaste gezicht van één van de kinderen niet aanwezig was op de dag 
van de inspectie. Uit het opgevraagde rooster blijkt dat één van de vaste gezichten van het kind op 
vakantie is en dat het andere vaste gezicht ingezet wordt op de andere stamgroep. 
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De houder vertelt dat het vaste gezicht van het kind tijdelijk op de andere groep werkt, i.v.m. 
ziekte. Door dat een aantal beroepskrachten op vakantie te zijn, was dit de beste oplossing vertelt 
de houder en zij is zich bewust dat zij op dit moment niet voldoet aan de vaste gezichten eis. De 
houder heeft inmiddels een vacature uitgezet die tijdelijk de zieke beroepskracht kan vervangen.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep 
van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer 
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste 
beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (binnen en buiten) 
 Personen Register Kinderopvang (verificatiedatum: 14-08-2018) 
 Toestemmingsformulieren 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
De veiligheid en gezondheid van het kindercentrum in de praktijk is tijdens de inspectie op locatie 
getoetst. Tevens is het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder inhoudelijk beoordeeld. 
  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Veiligheid en gezondheid in de praktijk 
Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. 
Enkele voorbeelden: 
 handen en gezichten worden schoongemaakt na het eten; 
 verschoonkussen wordt na elke verschoonbeurt schoon gemaakt; 
 beroepskrachten houden de jonge kinderen die op de 'klimbult' willen, in de gaten en daar 

waar nodig wordt een helpende hand uit gestoken. 
  
De houder heeft er zorg voor gedragen 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. Tijdens 
de inspectie is dit getoetst. De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig EHBO 
certificaat. 
  
Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Beroepskrachten maken gebruik van werkafspraken en protocollen. Er wordt in de praktijk volgens 
deze regels gewerkt. 
  
Inhoud veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Er zijn nieuwe eisen voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid ingegaan in 2018. Houder heeft 
een nieuw beleid aangeleverd dat is beoordeeld. 
  
Toezichthouder heeft bij één voorwaarde overleg en overreding toegepast met de houder. Binnen 
de gestelde termijn heeft houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid aangepast en toegestuurd.  
 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 beleid omschrijft kort 
de voornaamste risico's met grote gevolgen alsmede het risico op grensoverschrijdend gedrag. 
Er wordt naar de meldcode kindermishandeling verwezen. 

 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. In het beleid staan de 
genomen maatregelen beschreven, echter de maatregelen die genomen worden als de risico's 
zich verwezenlijken ontbraken. Binnen de gestelde periode van overleg en overreding heeft 
houder het beleid aangepast. 

 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. 
Het beleid omschrijft hoe beroepskrachten ervoor zorg dragen dat kinderen weten te handelen 
en om te gaan met risico's waarvan de gevolgen beperkt zijn. 

 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. Het beleid omschrijft een concrete hoe de achterwacht geregeld is 
bij kinderdagverblijf Bij Ons. 
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De volgende voorwaarden staan niet voldoende concreet omschreven in het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid: 
 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. In het beleid staat beschreven dat het beleid wordt besproken in team 
overleggen. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Er 
staan niets beschreven over het continue proces, implementeren, evalueren en actualiseren 
van het beleid. 

 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. Het beleid omschrijft dat: tijdens team overleggen is het bespreken van 
mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk 
zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Er staat niet beschreven hoe het actuele 
beleid en de evaluaties inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiaires, vrijwilligers en ouders. Wel wordt er in het beleid geschreven dat ouders tijdens het 
intake gesprek en tijdens overdrachten worden geïnformeerd over de activiteiten ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid. Ook worden ouders per mail geïnformeerd en/of via de 
oudercommissie over het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Er staat niet geschreven hoe de 
ouders, die daar behoefte aan hebben, in het bezit kunnen komen van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid.  

  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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 3 onder a 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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Kennis en gebruik van de Meldcode 
Uit interview met de beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht voldoende op de hoogte zijn van 
de meldcode. De meldcode komt aanbod tijdens het teamoverleg. 
  
De meldcode is volgens de beroepskrachten niet toegepast in de praktijk gedurende het afgelopen 
jaar. 
  
De beroepskrachten zijn matig op de hoogte hoe te handelen indien een medewerker of voor de 
houder werkzaam persoon dan wel de houder zelf zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een 
zedenmisdrijf of kindermishandeling (jegens een kind op de opvang). De beroepskrachten zijn 
matig van op de hoogte dat zij dit dienen te melden/bespreken bij de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden dienen zij aangifte te doen bij een 
opsporingsambtenaar. 
  
Conclusie 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
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 Observaties (binnen en buiten) 
 EHBO certificaten (van de vier aanwezige beroepskrachten) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Huisregels/groepsregels (werkafspraken) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie: november 2017) 
 helpdesk kinderopvang 
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Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Buitenspeelruimte 
De kinderen van kinderdagverblijf Bij hebben een eigen buitenspeelruimte aangrenzend aan het 
kindercentrum. Zij kunnen vanuit de stamgroep de buitenruimte betreden. 
  
De buitenruimte is ongeveer 185 m². Dit is ruim voldoende voor de opvang van het aantal 
kinderen (maximaal 31). 
  
Conclusie 
Per aanwezig kind is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 vierkante meters ontvangen via de houder. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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 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, 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) 

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 1.50 lid 4 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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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een 
derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, 
bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 7 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke 
stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 

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 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Aan ieder kind wordt 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 voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 3 onder a 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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 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 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 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 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, 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 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
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, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon 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, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : KDV Bij ons 
Website : http://www.kdvbijons.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000027983552 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nuijten 
KvK nummer : 58645543 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. Wijnands 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 02-10-2018 
Zienswijze houder : 10-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 10-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 24-10-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

10-10-2018 zienswijze houder: 
 
Fijn om te lezen dat de pedagogische praktijk als positief wordt beschreven en dat de vier 
basisdoelen duidelijk te zien zijn in de praktijk. Dat is de essentie van ons werk, als de kinderen 
het fijn hebben en voldoende uitgedaagd worden doen we het in mijn ogen goed. 
  
Ook fijn om te lezen dat de toezichthouder beschrijft dat we de regeling rondom de vaste 
gezichten op een juiste manier hebben beschreven en uitgewerkt. In ons basisrooster hebben we 
altijd al vaste personen op vaste groepen op vaste dagen werkzaam. Helaas hadden we door 
ziekte en vakantie bij één kind niet het vaste gezicht op de groep staan, zoals op papier benoemd. 
Wel stond er een andere beroepskracht op de groep die er ook altijd op die dag is. In principe dus 
een vast gezicht, maar net niet de persoon die we op papier beschreven hebben. Dit was een 
situatie van overmacht. 
  
Jammer om te lezen dat we onze drie uurs regeling niet goed beschreven hebben. We maken 
onderscheid in dagen waarop er twee pm’ers per groep werkzaam zijn en dagen waarop er drie 
pm’ers per groep werkzaam zijn. In principe hebben we ervoor gekozen om 12 kinderen per dag 
per groep op te vangen, met twee medewerkers. Dit om meer kwaliteit te kunnen bieden. Ik heb 
in ons pedagogisch plan een typefout gemaakt, er staat nu dat de pauze tussen 13.00 en 14.30 
valt, maar dat klopt niet. Dit is de situatie wanneer er drie medewerkers werkzaam zijn. Twee 
personen houden een half uur pauze, dus het valt tussen 13.00 en 14.00. Ik zal dit aanpassen in 
ons pedagogisch plan, zodat exact beschreven staat wanneer we afwijken en wanneer niet. We 
hebben echter flexibele contracten, waardoor het voor kan komen dat er toch meer kinderen zijn. 
In die gevallen staan er dus drie medewerkers op de groep. Volgens de wet mag dit niet, we 
mogen niet de ene week afwijken op basis van twee medewerkers en de andere week op basis 
van drie medewerkers. We nemen momenteel geen nieuwe kinderen meer aan met een flex 
contract, dus dit probleem zal zich in de toekomst niet meer gaan voordoen. Ook wordt het beter 
wanneer we onze babygroep kunnen gaan openen. Hierdoor ontstaat er wat meer ruimte op de 
groepen, waardoor een extra flexibel kind niet zorgt voor een derde medewerker. Een groot 
nadeel van deze regelgeving is wel dat we minder flexibel kunnen zijn, wat mij betreft zou deze 
regel soepeler gemaakt mogen worden. 
  
De punten die deels ontbreken in ons veiligheid en gezondheidsbeleid zal ik aanpassen. 
  
Ik vind het heel jammer dat er momenteel, door alle aangepaste regelgeving, gekeken wordt naar 
de letter van de wet. Ik begrijp de essentie van de regels van de wet IKK, maar de uitvoering gaat 
in mijn ogen te ver. Op dit moment wordt er gekeken naar regeltjes, niet naar het welzijn van 
kinderen. Natuurlijk wil ik voldoen aan de wet, ik zal mijn uiterste best doen om het zo goed 
mogelijk te verwoorden en uit te voeren. Maar in mijn ogen zijn de kinderen het belangrijkste, 
daar mag meer focus op komen! 
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