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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 
Op 28 oktober 2014 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden, binnen drie maanden na de 
opening van kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje. Tijdens de inspectie bij het kinderdagverblijf zijn 

alle voorwaarden die op deze kinderopvang van toepassing zijn onderzocht. Er is met name 
aandacht geweest voor de praktijk, gezien deze voorwaarden tijdens het onderzoek voor registratie 
nog niet getoetst konden worden. 

 
Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje is per 4 augustus 2014 in exploitatie gegaan. Er wordt opvang 
geboden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf is gehuisvest 
op een boerenerf waar de partner van de houder een melkveebedrijf exploiteerd. 

De houder is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK) 
  
In de visie van het kinderdagverblijf staat het buitenspelen en contact met natuur als speerpunten 
beschreven. 
  
Tijdens deze aangekondigde inspectie waren de beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke 

erg behulpzaam. De sfeer was goed, de kinderen hadden het zichtbaar naar hun zin op het 
kinderdagverblijf. 
  
Conclusie: 

Er zijn geen overtredingen uit deze inspectie gekomen. De toelichting op de bevindingen van de 
inspecteur kunt u teruglezen in het vervolg van dit rapport. Aan het einde van dit rapport treft u 
een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch 
klimaat. 
  
Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 

• Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
• De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 

• De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
• De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 

  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid. 
  
Pedagogisch beleid 
 
Er is een pedagogisch werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is. Het werkplan is in 

april 2014 aangepast. 
Het pedagogisch werkplan bevat informatie over de volgende beoordeelde voorwaarden. Dit zijn 

onder andere: 
 De wijze waarop de sociaal-emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd 
 De ontwikkeling van de persoonlijke- en sociale competentie 
 De wijze waarop overdracht van normen en waarden plaatsvindt 

 Het wenbeleid 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen 
 De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven 
 
Pedagogische praktijk 
 
Emotionele veiligheid 

Er heerst een positieve en enthousiasmerende sfeer in de groep.  
Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ondernemend, energiek en vol 
aandacht. Zij genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. Zij zijn ingespannen met 

iets bezig, maar kunnen daarna ook weer ontspannen. 
  
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen; ze geven complimentjes, maken 
grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 

Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; ieder kind krijgt een eerlijke behandeling; er is 
geen sprake van discriminatie of uitsluiten. 
Bijvoorbeeld: een kindje is verdrietig. De beroepskracht troost het kind terwijl het bij de 
beroepskracht op schoot zit: 'we gaan zo even lekker naar buiten en daarna ga je naar bed. Het 
komt helemaal goed. Het is ook niet fijn om verdrietig te zijn.' 
  

Persoonlijke competentie 
De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod em inrichting. 

De tentoongestelde werkjes of rapportages hebben een verband met huidige activiteiten of 
thema’s.  
Op de groep hangen knutselwerkjes van de kinderen in het thema 'herfst'. Ook is er een herfsttafel 
aanwezig. 

  
Kinderen worden gestimuleerd om zo veel en vaak mogelijk buiten te spelen. 
Elke dag gaan de kinderen naar buiten. Voor dat zij zelf buiten gaan spelen is er een vast ritueel 
waarbij eerst bij de koeien in de stal wordt gekeken en gespeeld en de andere dieren worden 
gevoerd. 
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Sociale competentie 
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.  
De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door grapjes te maken, 
behulpzaam te zijn, gerichtheid op alle kinderen, aandacht en zorg voor individuele kinderen. 

Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en 
omgang met elkaar. 
 
Normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk.  
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij het gedrag en 

de behoeften van kinderen. 
Bijvoorbeeld: een kind heeft een boekje en is het boekje dubbel aan het vouwen. De beroepskracht 

reageert op het kind': 'kom eens met het boekje, zo gaat het helemaal kapot. En dat zou wel 
zonde zijn.' 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. van Asseldonk) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogisch beleidsplan VAK, versie 1.2 5augustus 2012) 
  Pedagogisch werkplan (April 2014) 
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Personeel en groepen 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 

stamgroepen. 
  
Binnen dit onderdeel zijn zowel de pedagogisch medewerkers als de houder gecontroleerd op een 
passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
Eveneens is naar de verklaring omtrent het gedrag van de huisgenoten van de houder gekeken. 

Aangezien het kinderdagverblijf op het boerenerf van de partner van de houder is gehuisvest. En 
de huisgenoten kunnen worden ingezet voor het waarborgen van het vierogenprincipe. 
  

De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten.  
  
Eveneens is binnen dit onderdeel gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
In verband met de continue screening zijn alle verklaringen omtrent het gedrag (VOG) beoordeeld. 
Alle beroepskrachten, de houder en de huisgenoten van de houder beschikken over een recente 
VOG en zijn opgenomen in de continue screening. 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

 
Opvang in groepen 
 

Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje bestaat uit één groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 39 
tot en met week 44 en tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep 

voldoet aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
In het kindercentrum wordt Nederlands gesproken. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. van Asseldonk) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid. 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 
en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. 
  
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de risico-

inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit onderdeel gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is 

gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de 
mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op 19 september 2014. 
De meest recente risico-inventarisatie gezondheid is uitgevoerd op 19 september 2014. 
  
Een plan van aanpak is daarbij ook opgesteld. De risico-inventarisatie is volledig inhoudelijk 
bekeken. 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van juli 2013. Deze 

meldcode voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang. De meldcode is ingevuld voor 
de eigen organisatie en voorzien van een sociale kaart. 
  

Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij 
een vermoeden en op welke signalen ze kunnen letten. 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder zorgt ervoor dat alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding bij hun 
werkzaamheden gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van: 
 Het open karakter van het pand. Elke ruimte waar de kinderen verblijven is zichtbaar door 

ramen. De ramen zijn ook in de tussenruimtes aanwezig. Hierdoor zijn de verschoonruimte en 

de slaapkamers vanaf de groep goed zichtbaar. 
 Beroepskrachten staan met zijn tweeën op de groep. 
 Wanneer een beroepskracht alleen staat, zal de houder of de partner van de houder vaker per 

dag het pand onverwachts betreden. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. van Asseldonk) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogisch beleidsplan VAK, versie 1.2 5augustus 2012) 
  Pedagogisch werkplan (April 2014) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
De leefruimte heeft een oppervlak van 74,6 m². Per kind is er 74,6 m²/ 16 kinderen= 4,6 m² aan 
binnenspeelruimte aanwezig. 
  
De binnenruimte is passend ingericht. Er zijn speelhoeken die goed en aantrekkelijk ingericht zijn 

voor het speeldoel. 
 
 

Buitenspeelruimte 
 
Er is één grote buitenruimte en een wat kleinere, een dierenweide en de houder geeft aan dat er 
nog een moestuin/pluktuin gerealiseerd gaat worden. 

  
Per kind is er ruim meer dan de minimale 3 m² aan bruto buitenspeelruimte aanwezig. 
  
De buitenruimte heeft een natuurlijke inrichting. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties 
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Ouderrecht 

 
  

Informatie 
 
De houder informeert de ouders door: 
 Het informatieboekje 
 De website 
De informatie is actueel. De houder plaatst de inspectierapporten op zijn eigen website. 

 
Oudercommissie 
 

De verplichting voor het instellen van een oudercommissie geldt binnen 6 maanden na aanvraag 
tot registeropname. In de eerste 6 maanden na aanvraag tot registeropname kan de 
toezichthouder daarom alleen concluderen dat de oudercommissie al is ingesteld of dat deze nog 
ingesteld moet worden. 

  
De houder heeft voor dit kindercentrum een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit drie leden. 
 
Klachten 
 
De houder is aangesloten bij SKK. 
  

De houder informeert ouders over de mogelijkheid om te allen tijde contact met de externe 
klachtencommissie op te nemen.  
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. van Asseldonk) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt 

dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 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 6 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling 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 veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 1.50 lid 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 houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Het Vrolijke Koetje 

Website : http://www.kinderopvanghetvrolijkekoetje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000000711861 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Het Vrolijke Koetje 
Adres houder : Empelsehoefweg 5 

Postcode en plaats : 5236BW 'S-HERTOGENBOSCH 
KvK nummer : 17236971 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 
Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. de Gooijer 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : S HERTOGENBOSCH 
Adres : Postbus 12345 
Postcode en plaats : 5200GZ S HERTOGENBOSCH 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-10-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 26-11-2014 

Zienswijze houder : 09-12-2014 
Vaststelling inspectierapport : 09-12-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 10-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 31-12-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij hebben het inspectiebezoek als prettig ervaren. 
Wij zijn het eens met het rapport. 

 
 
 

 


