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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

KDV Onder de Boompjes is een particulier initiatief en is sinds 4 maart 2014 in exploitatie. De 
houders hebben ook een BSO op deze locatie, gehuisvest in een klaslokaal. Het KDV is gevestigd in 
een pand samen met basisschool De Verrekijker. Daarnaast huren ook organisaties Kleur en 

Quadrant ruimtes in dit pand, evenals de peuterspeelzaal. 
Het KDV is bereikbaar via de hoofdingang van de brede school. Daar is een bel met camera 
geplaatst die bediend wordt vanuit de groepsruimte. Ze beschikken over een eigen buitenruimte. 
  

Er is sprake van 1 verticale stamgroep van maximaal 16 kinderen. Beide houders hebben kantoor 
op locatie en zijn incidenteel inzetbaar als beroepskracht op de groep. Daarnaast zijn er nog 3 
vaste beroepskracht aangesteld en binnenkort start nog 1 vaste (inval)krachten. 
  
Inspectiegeschiedenis 
2014: onderzoek na registratie: overtredingen op het pedagogisch beleid, risicoinventarisatie 

veiligheid, meldcode kindermishandeling en vierogenprincipe. 
2014: nader onderzoek: overtredingen opgelost, er werd voldaan aan getoetste voorwaarden. 
2015: jaarlijks onderzoek: overtredingen op het pedagogisch beleid, een verklaring omtrent 
gedrag, reglement oudercommissie en het klachtenverslag. 

2015: nader onderzoek: overtredingen opgelost, er werd voldaan aan getoetste voorwaarden. 
2016: jaarlijks onderzoek: overtredingen op de domeinen 'personeel en groepen' en 'veiligheid en 
gezondheid'. . 

2016: nader onderzoek: overtredingen opgelost, er werd voldaan aan getoetste voorwaarden. 
 
Inspectie maart 2017 
Er heeft een onaangekondigde, risicogestuurde inspectie plaatsgevonden. Beide houders zijn 
aanwezig, twee beroepskrachten, een stagiaire en een vrijwilliger. Er zijn enkele documenten 
doorgenomen, er is geobserveerd in de praktijk en er hebben gesprekken plaatsgevonden met de 
houders en de beroepskrachten. 

  
Er heerst een ontspannen sfeer op de groep. De beroepskrachten zijn aardig en vriendelijk tegen 
elkaar en tegen de kinderen. Er is individuele aandacht voor ieder kind. Het weer is gunstig, daarop 
besluiten de beroepskrachten buiten te eten met de kinderen. Ze genieten hier zichtbaar van.  

Tijdens deze ochtend worden meerdere activiteiten gedaan met de hele groep. Er wordt een 
verhaaltje voorgelezen aan alle kinderen, een liedje gezongen. Ook de allerjongste kinderen 

worden betrokken. Ze zitten in een wipstoeltje of op schoot bij de beroepskracht bij de groep. 
  
Conclusie 
KDV Onder de Boompjes voldoet niet aan alle gestelde eisen vanuit de wet Kinderopvang. Er 
ontbreekt een geldige VOG van de vrijwilliger.  
  
Voor verdere uitleg over de verschillende domeinen verwijs ik u naar het rapport. 

  

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

 
Op het moment van inspectie voldoet de VOG van de vrijwilliger niet. Er is een nieuwe VOG 
aangevraagd en getoond door de houder, welke voldoet aan de gestelde eisen.   
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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. 
  
Tevens is gekeken of er uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleidsplan. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 
Uit observatie en interview met de beroepskrachten blijkt het pedagogisch beleid in de praktijk 
duidelijk te zijn en te worden toegepast. 
  
Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. Zichtbaar is dat er een bepaalde structuur is, er is een 
vast dagprogramma en er zijn vaste beroepskrachten werkzaam. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  
Er is geobserveerd tijdens vrij spel, opruimen, gezamenlijk liedjes zingen, eet- en drinkmoment, 
buiten spelen. 
 
  

Bieden van emotionele veiligheid 

  
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 
(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 
zich leiden door de reactie van het kind.  
  

De beroepskrachten weten wat baby’s aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 
in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby. 
  
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. De dag planning wordt inzichtelijk gemaakt voor de 

kinderen met behulp van dagritmekaarten. Deze kaarten worden getoond en benoemd door de 
kinderen met hulp van de beroepskrachten. Zichtbaar is dat deze kaarten herkenbaar zijn voor de 

kinderen. 
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Stimuleren van persoonlijke competentie 
  
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 

lijdt. Naar aanleiding van een boekje wat voorgelezen wordt, vertelt een kind dat hij ook een 
knuffel heeft. De beroepskracht vraagt welke knuffel dat is en waar de knuffel ligt. Het gesprek 
gaat vervolgens over een konijn en het nieuwe bed van het kind. De beroepskracht betreft de 
andere kinderen ook bij het gesprek. 
  
Het schema voor rusten en/of slapen is geschikt voor de meeste kinderen. Indien nodig –en 
mogelijk- worden er individuele aanpassingen gemaakt. 

  
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 

gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 
(enkele) specifieke speelhoeken. 
 
  

Stimuleren van sociale competentie 
  
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 
De kinderen zitten allen aan tafel en ieder kind wordt afzonderlijk met naam goedemorgen 
gewenst. Er wordt gevraagd: 'wie zit er naast jou?'. Er worden gezamenlijk liedjes gezongen die de 

kinderen zelf mogen uitkiezen. 
  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. 
  
 

Overdracht van normen waarden  
  
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 
consequent toe. 
  

Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je 
beurt wachten, anderen laten uitpraten). 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 

 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
KDV Onder de Boompjes voldoet niet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot 

personeel en stamgroepen. 
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. 
  

 
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De beroepskrachten van KDV Onder de Boompjes beschikken over een geldige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG). Zij zijn opgenomen in de continue screening. 
Tevens beschikken de stagiaires over een geldige VOG. 

  
Van de vrijwilliger is een VOG beschikbaar waarop enkel getoetst is op item 86. Item 84 ontbreekt 
in deze screening. De houder geeft hierop aan dat oorspronkelijk wel de juiste VOG is aangekruist 
op het aanvraagformulier, maar dat dit bij de daadwerkelijke aanvraag gewijzigd is. Deze VOG 
voldoet niet aan de gestelde eisen. 
  
De houder heeft per direct een nieuwe VOG aangevraagd. Deze nieuwe VOG is alsnog door de 

toezichthouder ontvangen en voldoet aan de gestelde eisen. Echter, op het moment van inspectie 
werd niet voldaan, vandaar dat deze voorwaarde niet voldoet in dit rapport. 
 

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

 

 
 

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

 

 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao 
kinderopvang. 

 
 
Opvang in groepen 
 
KDV Onder de Boompjes heeft een stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 
jaar. Er wordt gebruik gemaakt van één stamgroepruimte. Er zijn in totaal 4 vaste pedagogisch 
medewerkers werkzaam, waaronder ook beide houders. Zij zijn incidenteel op de groep werkzaam 

en aanwezig voor kantoorwerkzaamheden. Tevens zijn er vaste invalkrachten inzetbaar. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Op de ochtend van inspectie zijn er 11 kinderen aanwezig, 2 beroepskrachten, een stagiaire 
(tevens als beroepskracht werkzaam bij de BSO, reeds beschikkend over diploma SPW3) en een 
vrijwilliger. Tevens zijn beide houders aanwezig op locatie voor kantoorwerkzaamheden. 

  
De plannings- en aanwezigheidslijsten van de kinderen en de personeelsplanning is ingezien door 
de toezichthouder. Middels een steekproef is vastgesteld dat voldaan wordt aan de Beroepskracht-
kindratio(BKR). 
  
Aan het begin van de ochtend start een beroepskracht het eerste half uur alleen op, dit geldt ook 
voor het einde van de dag. Dan sluit één beroepskracht af, het laatste half uur staat zij alleen op 

de groep. Op deze momenten wordt minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten 
ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit geldt ook voor de 

pauzemomenten, dan wordt één van beide houders ingezet op de groep. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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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 risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in juli 2016, door één van de 

houders. Er is gebruik gemaakt van de Risico-monitor. De inventarisaties, protocollen en 
huisregels zijn inzichtelijk voor de medewerkers in een map op locatie. 
  
De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige inspectie. De risico-
inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle 
specifieke onderdelen. Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn 
actieplannen gemaakt en huisregels en protocollen opgesteld. Op grond van het gesprek met de 

beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd dat de beroepskrachten het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk 
brengen. 

  
Aandachtspunt is het inschatten van de aanwezige risico's. Als iets niet aanwezig is hoeft het ook 
niet opgenomen te worden in de inventarisatie. Dit om een reeel beeld van de locatie te behouden 

en voor het bevorderen van de overzichtelijkheid voor de medewerkers. Daarnaast is afgesproken 
dat de protocollen opnieuw doorgenomen zullen worden. Er zijn afgelopen tijd een aantal 
wijzigingen of aanvullingen in praktijk toegepast die nog niet zijn opgenomen. Bijvoorbeeld het 
buiten slapen protocol is niet geheel actueel.   
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gebruik 
gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode 

is vertaald naar de eigen organisatie en voorzien van een sociale kaart. 
  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van de meldcode, zij weten hoe te handelen 
en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Zij geven aan dat ieder teamoverleg een 

onderdeel van de meldcode behandeld wordt. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 

 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

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

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  

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

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 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 gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 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 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f. 

Website : http://www.kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Onder de boompjes 

Adres houder : Dokter Kanterslaan 89 

Postcode en plaats : 5361NB Grave 
KvK nummer : 59291893 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Grave 
Adres : Postbus 7 
Postcode en plaats : 5360AA GRAVE 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-05-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


