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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
De houder van kdv het Vrolijke Koetje heeft op 29 december 2017 een wijzigingsverzoek bij de
gemeente "s Hertogenbosch ingediend. De houder wil het op te vangen kindaantal verhogen met
12 kinderen, naar in totaal 44 kinderen..
De gemeente 's Hertogenbosch, heeft de GGD op donderdag 4 januari 2018 de opdracht gegeven,
tot het uitvoeren van een incidenteel onderzoek. De toezichthouder heeft overleg gehad met de
houder en daarin is afgesproken, dat de toezichthouder op donderdag 22 februari 2018 komt
inspecteren. Dan is namelijk de derde groepsruimte pas geplaatst. De aangevraagde exploitatie
datum is 1 maart 2018. De eerste opvangdag zal maandag 5 maart 2018 zijn.
In dit incidenteel onderzoek zijn de volgende onderdeel: het pedagogisch beleidsplan; het
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de accommodatie.
Voorafgaand aan het onderzoek heeft de houder de volgende documenten opgestuurd:

handboek vak het pedagogisch beleid

handboek VAK het veiligheids- en gezondheidsbeleid

het pedagogisch werkplan

het werkplan gezondheid en veiligheid

bijlage observeerbare termen betreffend de pedagogisch kwaliteit
Bevindingen:
Op de dag van de inspectie was de nieuwe groepsruimte klaar, maar nog niet ingericht. Ook het
buitenterrein was nog niet gereed. De inrichting van zowel de groepsruimte (inclusief de
slaapkamers) als de buitenruimte zal voor start exploitatie gereed zijn.
De toezichthouder heeft ook een gesprek gehad met de houder en daarin zijn het pedagogisch
beleid en het veligheids- en gezondheidsbeleid besproken. Het pedagogisch beleid voldoet niet aan
alle voorwaarden.
Daarnaast zijn de EHBO certificaten van de beroepskrachten en houder bekeken. Deze voldoen.
Herstelaanbod:
In het kader van het herstelaanbod, heeft de houder de mogelijkheid gekregen om het
pedagogisch beleid aan te passen. De houder heeft dit geaccepteerd.
Door de informatie die is aangeleverd voldoet de houder aan alle voorwaarden waaraan het
pedagogisch beleid moet voldoen. De overtredingen zijn opgelost.
Conclusie:
Op deze locatie kan het aantal kindplaatsen worden verhoogd naar 44.
Toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen 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
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.



het aantal kindplaatsen voor deze locatie kan worden verhoogd naar 44 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Binnen dit onderdeel wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij
kindercentra. Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindcentrum
dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs
voor die kinderen begint.
Registratie
Kdv het Vrolijke Koetje is reeds in exploitatie. Het betreft hier een wijziging van het kindaantal. Uit
de inspectiegeschiedenis van de huidige houder blijkt dat in het verleden de exploitatie heeft
plaatsgevonden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.
Wijzigingen
De houder heeft op tijd bij de gemeente een wijzigingsverzoek ingediend tot wijziging naar 44
kindplaatsen voor kdv het Vrolijke Koetje. Ingediend: 29-12-2017. Wijziging dient plaats te vinden
voor 5 maart 2018.
Gebruikte bronnen:

LRKP

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch klimaat
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de voorwaarden die vanaf 1
januari 2018 gelden. Het oordeel is tot stand gekomen door middel van het beoordelen van het
pedagogisch beleid en door gesprek met de houder.
Conclusie:
Het kdv voldoet na het herstelaanbod aan alle onderzochte voorwaarden van het onderdeel
pedagogisch klimaat.
Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan:
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle locaties en een locatie
specifieke pedagogisch werkplan.
In het pedagogisch beleid ontbreken echter de volgende voorwaarden:



een concrete beschrijving over hoe (met toestemming van de ouders) kennis over de
ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de aan de buitenschoolse opvang bij de
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
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 heeft in het kader van herstelaanbod, bovenstaande punten aangepast.
De ontbrekende voorwaarden zijn nu aanwezig en voldoen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder/eigenaar)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie
en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Tevens is aan de hand van deze lijsten de stabiliteit van de
opvang beoordeeld.
Conclusie:
Het kdv voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en groepen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kdv het Vrolijke Koetje heeft 3 stamgroepen:
1. De Kalfjes, maximaal 16 kinderen
2. De Koetjes, maximaal 16 kinderen
3. De Lammetjes, maximaal 12 kinderen
Alle groepen zijn verticaal, dat wil zeggen dat in elke groep kinderen van 0 tot 4 jaar worden
opgevangen.
Stamgroep en beroepskracht
Tijdens de intake wordt aan ouders meegedeeld in welke stamgroep hun kind zit en wie de
beroepskrachten van die stamgroep zijn.
Mentor
Bij de start van de opvang wordt aan de ouders meegedeeld wie de mentor van hun kind(eren) is.
Bij mentor wisseling worden de ouders daarover zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd.
Gebruikte bronnen:

Interview (houder/eigenaar)

pedagogisch beleid

Veiligheid en gezondheid
Binnen dit onderdeel zijn voorwaarden beoordeeld die vanaf 1 januari 2018 aan dit domein zijn
toegevoegd. Hierbij is het beleid veiligheid en gezondheid van de houder beoordeeld middels een
steekproef. Door middel van observaties en gesprekken met beroepskrachten is beoordeeld of er
wordt gehandeld conform dit beleid.
Ook is beoordeeld middels documentenonderzoek en gesprekken met beroepskrachten of er ten
alle tijde voldoende beroepskrachten met een geldig diploma EHBO voor kinderen, aanwezig zijn.
Conclusie:
Het kdv voldoet aan alle getoetste voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. In dit beleid is onder andere
opgenomen:

de werkwijze om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te borgen;

de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen en
de genomen maatregelen;

Risico's op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en/of kinderen;

kinderen leren omgaan met kleine risico's

vierogenprincipe;

achterwachtregeling.
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Grote risico's:
Zowel in het algemene beleid als in het plan van aanpak van deze locatie wordt uitgebreid risico's
beschreven met de maatregel die erbij hoort om de risico's uit te sluiten of te verkleinen.
Overschrijdend gedrag:
Dit is helder beschreven. Uit observatie en door interviews met beroepskrachten is vastgesteld, dat
dit bekend is bij de beroepskrachten en er naar wordt gehandeld.
Continue proces:
In het beleid is opgenomen hoe het continue proces van verbetering wordt vorm gegeven. Er is een
preventiemedewerkster aangesteld die verantwoordelijk is voor het gehele proces. Ook de
beroepskrachten hebben en rol in het gehele proces van evalueren, actualiseren en implementeren.
Tijdens teamoverleggen is hier aandacht voor.
Leren omgaan:
Dit is helder beschreven. Enkele voorbeelden zijn:

hoe ze veilig kunnen spelen (binnen en buiten)

hoe ze veilig met spelmateriaal en gereedschap moeten omgaan

hoe ze kunnen zorgen voor een gezonde omgeving (bv handen wassen, hoesten, niezen,
neussnuiten, etc..)
Beleid inzichtelijk:
Het beleid wordt tijdens de teamoverleggen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Te allen tijde
ligt de meest recente versie van het veiligheids- en beleidsplan op de locatie en kan door alle
belanghebbenden ingezien worden. Beroepskrachten en stagiaires zijn/worden betrokken bij het
evalueren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. En zijn derhalve direct op de hoogte van
eventuele aanpassingen.
Achterwacht:
In geval van een calamiteit is bekend wie beschikbaar is. Telefoonnummers zijn op de locatie
aanwezig.
Kinder EHBO
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig certificaat kinder EHBO. Hiermee wordt
voldaan aan de voorwaarde: "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."
Alle beroepskrachten van kdv het Vrolijke Koetje zijn hierin geschoold. zullen hierin worden
geschoold. Op dit moment volgen 8 beroepskrachten die werkzaam zijn op deze locatie een
erkende opleiding. Op de dag van de inspectie was er 1 beroepskracht met een geldig kinder EHBO
certificaat aanwezig op deze locatie.
Gebruikte bronnen:

Interview (houder/eigenaar)

veiligheids- en gezondheidsbeleid

Accommodatie
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten.
Conclusie:
Het KDV voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Kdv het Vrolijke Koetje beschikt over 3 groepsruimtes:

groep de Kalfjes, 58,3 m2 speeloppervlak met maximaal 16 kinderen.

groep de Koetjes, 74,6 m2 speeloppervlak met maximaal 16 kinderen.

groep de Lammetjes, 55,3 m2 speeloppervlak met maximaal 12 kinderen.
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Hiermee wordt aan de minimale 3,5 m2 bruto speelruimte per kind voldaan.
De groepsruimte van de nieuwe kdv groep wordt de komende week ingericht. Gezien de inrichting
van de twee andere al in bedrijf zijnde groepen, zal dat passend en in overeenstemming met het
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen zijn.
Buitenspeelruimte
Er is één grote buitenspeelruimte. Deze is niet opgemeten, maar ruim genoeg voor de maximaal
44 kinderen die hier worden opgevangen. Vanuit alle groepsruimten is de buitenspeelruimte direct
te bereiken. Ze zijn nu druk bezig met het opnieuw inrichten van het buitenspeelterrein. De
inrichting zal afgerond zijn, op het moment (5 maart 2018) dat de derde kdv groep in gebruik
wordt genomen.
Slaapplekken
Iedere groep beschikt over twee aangrenzende slaapkamers met elk zes bedjes. Tevens zijn er
buitenbedjes. Er zijn voldoende slaplekken voor het maximaal aantal op te vangen kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview (houder/eigenaar)

Observaties

digitaal ruimtes ingemeten

Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Registratie
Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek, heeft
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang; art 2 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang)

Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 en 7 lid 2 Besluit landelijk register kinderopvang en register
buitenlandse kinderopvangvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
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 2a Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang art; art 3 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

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

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

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn
toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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 beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Het Vrolijke Koetje
http://www.kinderopvanghetvrolijkekoetje.nl
000000711861
32
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Het Vrolijke Koetje
Empelsehoefweg 5
5247NM Rosmalen
17236971
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
L.J. Procee

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: 's-Hertogenbosch
: Postbus 12345
: 5200GZ S HERTOGENBOSCH

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

21-02-2018
28-02-2018
Niet van toepassing
28-02-2018
28-02-2018
28-02-2018

: 21-03-2018

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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