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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.
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD ’en in Nederland
volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er intensiever onderzoek wordt
verricht waar nodig en minder waar het kan, met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te
verbeteren.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje is een particulier agrarisch kinderdagverblijf, waar opvang
wordt geboden aan maximaal 44 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Het kinderdagverblijf is gehuisvest op het erf waar de partner van de houder een melkveebedrijf
exploiteert. De houder is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK). In de visie
van het kinderdagverblijf staat het buitenspelen en contact met de natuur als speerpunt
beschreven. Op deze locatie zien de kinderen o.a. de volgende dieren: kippen, geitjes, kalfjes en
koeien.
Recente inspectiegeschiedenis
06-05-2015; jaarlijks onderzoek; aan alle
11-03-2016; jaarlijks onderzoek; aan alle
28-07-2017; jaarlijks onderzoek; aan alle
21-02-2018; incidenteel onderzoek i.v.m.
van B&W.

getoetste voorwaarden wordt voldaan.
getoetste voorwaarden wordt voldaan.
getoetste voorwaarden wordt voldaan.
verhogen kind aantal naar 44. Toegewezen door Collega

Huidig onderzoek:
Op dinsdagmiddag 31 juli 2018 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij
Kinderopvang Het Vrolijke Koetje.
Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 1 januari 2018 en 1
maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Een aantal gewijzigde eisen worden in 2018
eenmalig beoordeeld.
De
•
•
•

volgende onderdelen zijn in dit onderzoek onderzocht:
Pedagogisch klimaat
Personeel en groepen
Veiligheid en gezondheid

Conclusie
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.
De 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
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Pedagogisch beleid
•
Pedagogische praktijk
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en
gesprekken met de beroepskrachten.
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Pedagogisch beleid
Kinderopvang Het Vrolijke Koetje heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de
kenmerkende pedagogische visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan
geschreven specifiek voor deze kinderopvanglocatie.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
pedagogisch beleid. Tijdens elk teamoverleg wordt het pedagogisch beleid besproken.
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven:
•
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang.
•
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.
•
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.
•
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.
•
De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten.
•
De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
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Pedagogische praktijk
De houder draagt er zorg voor dat verantwoorde opvang wordt geboden, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase van kinderen. Aan de hand van observaties van de pedagogische praktijk en
interviews met beroepskrachten, is de uitvoering beoordeeld.
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 31 juli
2018 op de volgende momenten:
•
Buiten eten en drinken
•
Buiten spelen
•
Verschonen baby's
•
Fles baby's
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier omgegaan met kinderen, 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.
Het is zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. De kinderen zoeken de
beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. De beroepskrachten kijken en luisteren goed
naar de kinderen. Door de communicatiemethode van het toepassen van de ik-boodschap,
(Gordon-methode), zijn de gesprekken met de kinderen duidelijk en respectvol.
Een kind vraagt iets aan de beroepskracht die met een ander kind bezig is. De beroepskracht zegt:
"S, ik hoor jou. Ik kom zo bij je. Ik vind het fijn als je even op je billen gaat zitten".
Er wordt ontspannen samen gegeten aan tafel. De kinderen lachen, maken contact met elkaar,
spelen geconcentreerd en zijn onderzoekend.
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. Ze hebben
respect voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen worden
gesteld. Een kind vraagt om een rijstcracker. De beroepskracht legt uit dat er eerst groente wordt
gegeten en dat ze daarna nog een rijstcracker of soepstengel krijgen.
De beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien en wat
ze gaan doen. Beroepskracht tegen een baby in de box: "Hallo (naam kind), moet ik even helpen?
Kom maar, dan draai ik je om. Een-twee, hoepla".
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische -,
cognitieve -, taal- en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de
interesses van de kinderen. Voor de baby's is een grond box aanwezig waar zijn ongestoord
kunnen ontdekken en bewegen: kijken, voelen, grijpen, draaien en tijgeren.
Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek speldoel, zoals
een huishoek, leeshoek en bouwhoek. Ook op het buitenterrein is er een groot activiteitenaanbod
zoals de geitjes eten geven, spelen in de zandbak, rollen op het gras etc.
Er is een herkenbare dagindeling, de situatie is voor kinderen inzichtelijk. Kinderen worden
spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en taalkundige vaardigheden te
ontwikkelen. Tijdens het buiten spelen zitten kinderen achter elkaar op het gras. Ze maken samen
een treintje. Waar gaan we naar toe? vraagt de beroepskracht. Naar de zee, zegt een kind. Er
worden liedjes gezongen, taartjes gebakken in de zandbak en de geitjes in de wei worden
gevoerd.
Er is alle ruimte voor vrij spel of kinderen mogen kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen.
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.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te
luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de
kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij.

5 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-07-2018
Kinderopvang Het Vrolijke Koetje te Rosmalen

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.
Beroepskrachten hanteren afspraken, regels en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en
worden toegepast zoals bijvoorbeeld de afspraak dat de kinderen na het eten en drinken en na het
voeren van de geitjes hun handen wassen.
De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. De
beroepskrachten geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet mag. Daarbij zijn zij zich
bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals
dank je wel zeggen en netjes met spullen omgaan.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Lizet van Asseldonk)
•
Interview (Beroepskrachten)
•
Observaties (Buiten spelen en eten, verschonen baby's, fles baby's)
•
Toestemmingsformulieren (Tweede stamgroep)
•
Website (www.kinderopvanghetvrolijkekoetjes.nl)
•
Pedagogisch beleidsplan (Handboek VAK pedagogisch beleid.)
•
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan nieuw 11 mei 2018.)
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Personeel en groepen
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
•
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
•
Aantal beroepskrachten
•
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De
steekproef bestaat uit beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en/of vrijwilligers die tijdens het
onderzoek aanwezig zijn. Beoordeeld is of deze personen zijn ingeschreven in het personenregister
kinderopvang en door de houder zijn gekoppeld.
De zes aanwezige beroepskrachten en 1 invalkracht (3e jaar verlenging BOL stagiaire) zijn
opgenomen in het personenregister en gekoppeld aan de houder.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de
zes aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat zij over een passende
opleiding overeenkomstig de cao kinderopvang beschikken.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recente cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk, Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
Aantal beroepskrachten
Op basis van de bevindingen tijdens het huidige onderzoek en een steekproef van de
aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de
aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde
eisen.
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik gemaakt
kan worden van vaste (inval) beroepskrachten.
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Op de dag van de inspectie is er de volgende bezetting:
Datum

Naam
groep

Aantal
kinderen

Leeftijd
kinderen

Aanwezige
beroepskrachten

Nodig
volgens
1ratio.nl
3

Voldoet
wel/niet

31-72018
31-720-18
31-72018

De kalfjes

14

0-4

3

De koetjes

12

0-4

2

2

wel

De
lammetjes

9

0-4

2

2

wel

wel

Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep.
Het kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen:
De Kalfjes; maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
De Koetjes; maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4jaar.
De Lammetjes; maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Wanneer een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen zorgt de
houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders van het
kind wordt gegeven.
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team beroepskrachten. De beroepskrachten
worden vast ingeroosterd op de groepen. Per dag is er ten minste één vaste beroepskracht
werkzaam op de groep.
Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen. De mentor maakt gedurende het jaar
gerichte en gestructureerde observaties en deze worden geregistreerd in het observatieprogramma
KIJK!
Jaarlijks vindt er tussen ouders en de mentor een gesprek plaats. Bij zorgen zal er eerder een
gesprek plaatsvinden.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Lizet van Asseldonk)
•
Interview (Beroepskrachten)
•
Personen Register Kinderopvang
•
Website (www.kinderopvanghetvrolijkekoetjes.nl)
•
Diploma's beroepskrachten
•
Presentielijsten (week 30 en week 31)
•
Personeelsrooster (week 30 en week 31)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Veiligheidsbeleid
•
Gezondheidsbeleid
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit:
•
Werkplan gezondheid en veiligheid Versie 1-7-2018
•
Bedrijfsnoodplan 27 juni 2018
•
Handboek Veiligheid en Gezondheid
Risico's, maatregelen en handelswijze
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn
beschreven. Alsmede de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen.
Daarnaast is bevat het beleid een beschrijving 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.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens elk teamoverleg wordt dit beleid besproken. ordt
besproken. Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en passende
maatregelen worden genomen. Het beleid vormt een continuproces.
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders.
Grensoverschrijdend gedrag
De houder beschrijft de risico's op grensoverschrijdend gedrag, de te nemen / genomen
maatregelen en de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen. Dit beleid is opgenomen in het
Werkplan gezondheid en veiligheid.
In de praktijk is zichtbaar dat de houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten (in opleiding),
vrijwilligers en stagiairs tijdens de werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een
andere volwassene.
Achterwacht
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De houder is de eerste
achterwacht en haar echtgenoot de tweede achterwacht. Zij kunnen binnen 2 minuten aanwezig
zijn. Daarnaast zijn er nog 3 achterwachten die minimaal binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn.
Eerste hulp aan kinderen
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef.
De certificaten van de aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat zes
van de zeven beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
De houder draagt er zorg voor dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is
die gekwalificeerd is.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld, gebaseerd op
het basismodel van de Brancheorganisatie kinderopvang. De meldcode bevat onder meer de
volgende elementen:
•
Een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
•
Een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen,
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing
over het al dan niet doen van een melding.
•
Specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en vaardigheden
van personeel vereisen.
•
Specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij bekend zijn met het gebruik van de meldcode
en de handelswijze. Door middel van training en scholing wordt de kennis vergroot.
Conclusie Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel
van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Lizet van Asseldonk)
•
EHBO certificaten
•
Protocol (Protocol vermissing. Protocol Ongewenste omgangsvormen.)
•
Website (www.kinderopvanghetvrolijkekoetjes.nl)
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Gezondheid en Veiligheid. Werkplan Gezondheid
en Veiligheid. Bedrijfsnoodplan.)
•
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
•
Pedagogisch beleidsplan (Handboek VAK pedagogisch beleid.)
•
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan nieuw 11 mei 2018.)
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 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 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 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 3 onder b 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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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
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)

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)

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)
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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)

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)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen,
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over
het al dan niet doen van een melding;
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende
stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis);
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 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
44
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
A. van Gelder

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

:
:
:
:
:
:

31-07-2018
15-08-2018
17-08-2018
27-08-2018
27-08-2018
27-08-2018

: 17-09-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Bedankt voor het concept rapport.
Hierbij mijn zienswijze:
Wij hebben het inspectiebezoek als prettig ervaren. Wij zijn het eens met het rapport.
Met hartelijke groet,
Lizet van Asseldonk
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