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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. 

 

De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 

en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 

 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 

verantwoorde kinderopvang. 

 

In dit onderzoeksrapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan.  

 

Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op: 

• Het handelen conform pedagogisch beleidsplan; 

• Inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan de organisatie; 

• De diploma’s van beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerkers; 

• Het aantal beroepskrachten op de groepen; 

• De opvang in vaste groepen. 

 

Dit is aangevuld met: 

• Beleid veiligheid en gezondheid en het naleven in de praktijk; 

• Eerste hulp aan kinderen; 

• Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 

• Kennis van de meldcode en meldplicht; 

• Beschikbare ruimtes binnen en buiten. 

 

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij kinderdagverblijf De 

Kresj BV. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen beeld van de opvanglocatie 

Kinderdagverblijf De Kresj is gelegen aan de Rondostraat in de wijk Caberg te Maastricht. In het 

Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 14 kindplaatsen. 

Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in één verticale stamgroep. 

 

Kinderdagverblijf De Kresj beschikt over: 

• een groepsruimte met diverse speelhoeken/-eilanden op de begane grond; 

• geheel bestrate en omheinde buitenspeelruimte; 

• een slaapkamer voor baby’s en een slaapkamer voor dreumesen en peuters op de 1e etage. 
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Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 17.45 uur geopend. 

 

Het team bestaat uit twee vaste beroepskrachten (de houder en zijn echtgenote) en twee 

stagiaires.   

 

 

Inspectiegeschiedenis  

  

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Incidenteel 

onderzoek 

01-03-

2021 

Herstelaanbod op domein:  

• Pedagogisch klimaat: Pedagogisch beleid; 

• Personeel en groepen: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• Ouderrecht: Informatie. 

Het herstelaanbod heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Geen tekortkomingen. 

Jaarlijks 

onderzoek 

18-11-

2020 

Herstelaanbod op domein: 

• Personeel en groepen: Aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires.  

Het herstelaanbod heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Geen tekortkomingen. 

Jaarlijks 

onderzoek 

26-04-

2019 

Herstelaanbod op domein: 

• Veiligheid en gezondheid: Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

Het herstelaanbod heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Geen tekortkomingen. 

Nader 

onderzoek 

19-02-

2019 

Tekortkoming opgelost. 

Advies tot handhaven vervalt. 

Incidenteel 

onderzoek 

06-11-

2018 

Tekortkoming op domein: 

• Personeel en groepen: Aantal beroepskrachten 

• Veiligheid en gezondheid: Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Advies tot handhaven.  

Nader 

onderzoek 

14-06-

2018 

Tekortkoming opgelost. 

Advies tot handhaven vervalt. 

Jaarlijks 

onderzoek 

15-03-

2018 

Tekortkoming op domein: 

• Personeel en groepen: Aantal beroepskrachten. 

Advies tot handhaven. 

 

Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de gewenste resultaten. 

  

Huidige onderzoek 

Op woensdag 15-09-2021 heeft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf De Kresj. Op de locatie is een gesprek geweest met de twee aanwezige 

beroepskrachten, namelijk de houder en zijn echtgenote. De praktijk is geobserveerd in de groep. 

Er zijn enkele documenten doorgenomen. Daarnaast heeft de houder documenten digitaal 

toegezonden binnen de afgesproken termijn. 

 

Uit de vragenlijst van de oudercommissie zijn geen aandachtspunten naar voren gekomen. 

 

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 
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Kinderdagverblijf De Kresj hanteert een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor 

dat in de praktijk conform het beleid wordt gehandeld. 

 

De houder is als medewerker ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan 

de houder. De andere beroepskracht, de pedagogisch beleidsmedewerker en de twee stagiaires zijn 

eveneens ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

De houder beschikt niet over de juiste Verklaring Omtrent het Gedrag voor de rechtspersoon B.V. 

 

De beroepskrachten beschikken over de juiste diploma's. 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding. 

 

De houder zet voldoende beroepskrachten in gezien het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijd. 

De twee vaste beroepskrachten zijn tevens de vaste gezichten van de kinderen en zijn altijd 

aanwezig. Aan elk kind is een mentor toegewezen. 

 

Het beleid veiligheid en gezondheid is bij het inspectiebezoek niet actueel. Daags daarna is het 

beleid door de houder geactualiseerd. Het beleid veiligheid en gezondheid komt met betrekking tot 

de werkwijze omtrent grensoverschrijdend gedrag niet overeen met de meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Het is niet duidelijk of ouders en medewerkers, stagiaires inzicht hebben in 

het aangepaste beleid. 

 

De meldcode kindermishandeling omvat niet alle vereiste informatie. De houder bevordert 

onvoldoende de kennis en het gebruik van de meldcode en de meldplicht. 

 

Conclusie: 

 Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden voldoen aan 

de Wet Kinderopvang. 

 

Dit betreft onderdelen van de volgende domeinen: 

• Personeel en groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• Veiligheid en gezondheid: Veiligheids- en gezondheidsbeleid en Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

 

Er is geen herstelaanbod aangeboden door de toezichthouder. 

 

Reactie op zienswijze van houder 

De aangeleverde zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het rapport. De toezichthouder heeft 

kennisgenomen van de informatie en beschouwt dit als een aanvulling op het rapport. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleid en het pedagogisch 

handelen worden tijdens teamvergaderingen besproken. De praktijk komt over het algemeen 

overeen met het beleid. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 

 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf De Kresj 

de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 

 

Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 

A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

D: Het overdragen van waarden en normen. 

 

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens vrij 

spelen en het eetmoment. 

 

Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de vier pedagogische 

basisdoelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 

 

A: Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
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B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs 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. 

 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

• De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van 

spelmogelijkheden. Zij maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de 

kinderen blijft. Een kind speelt in de huishoek en loopt naar een beroepskracht. Ze zegt: "Ik 

maak eten voor jou." De beroepskracht zegt daarop: "Wat maak je?". Ze wacht even en 

vraagt: "Staat het in de oven of in een pannetje op het vuur?". Het kind wijst naar de oven. 

Het kind brengt eten. De beroepskracht doet alsof het eten erg warm is en ze 'eet' het op. 

• De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. 

Momenten van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of 

kortdurend en oppervlakkig spel. Een beroepskracht nodigt de kinderen uit om aan tafel te 

komen zitten om een kleurplaat te maken. 

• De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Tijdens 

het verschonen praat de beroepskracht tegen het kind. Als ze klaar is, zegt ze: "Zo, dat is 

beter, hè." 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

 

C. Ontwikkelen van sociale competentie 

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. 

 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

• De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken 

zoals opruimen en dingen klaarzetten. Een beroepskracht zegt tegen een kind: "We gaan even 

opruimen. Doe het maar in de doos." Het kind helpt met het opruimen van de blokken en 

auto's. 

• De beroepskrachten activeren de betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het 

groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het individuele kind. De beroepskracht vraagt 

wat de kinderen willen doen. Ze geeft alle kinderen een kleurplaat en potloden. De jongere 

kinderen krijgen ook een kleurplaat. Ze bespreekt met de kinderen dat ze bij elkaar een 

andere kleur kunnen vragen en kunnen ruilen. 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen. 

 

D. Overdragen normen en waarden 

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. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, tevens beroepskracht) 

• Interview (aanwezige beroepskracht) 

• Observatie(s) (van de praktijk) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft middels een steekproef gecontroleerd of de benodigde personen in het 

bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, zijn ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. De steekproef omvat de volgende personen: 

• één aanwezige beroepskracht; 

• de houder; 

• de pedagogisch beleidsmedewerker; 

• twee stagiaires. 

 

Er zijn momenteel geen uitzendkrachten en/of vrijwilligers werkzaam. 

 

De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan 

de houder. 

 

De houder is De Kresj B.V. met één bestuurder. De bestuurder heeft wel een Verklaring Omtrent 

het Gedrag Natuurlijk persoon en is op basis daarvan ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en gekoppeld aan de houder. De houder dient een Verklaring Omtrent het Gedrag 

voor de rechtspersoon te hebben. De houder heeft ten tijde van het inspectiebezoek geen 

Verklaring Omtrent het Gedrag voor de rechtspersoon. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 

personenregister kinderopvang. 

 

 

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

voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
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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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de twee aan de locatie werkzame beroepskrachten (zijnde 

de houder en zijn echtgenote) beoordeeld. 

 

De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 

 

Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. De 

pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl. 

 

Tijdens dit onderzoek is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 

 

Naam 

groep: 

Aantal aanwezige 

kinderen per leeftijd: 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

Dé Kresj 1 jaar: 3 kinderen 

2 jaar: 2 kinderen 

3 jaar: 2 kinderen   

 

Totaal 7 kinderen 

   2    1 

 

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. 

 

De houder geeft aan geen activiteiten buiten de groep of de groepsruimte te doen.  
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 

Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet. 

 

De houder geeft aan dat altijd twee volwassenen op de opvang aanwezig zijn. Indien de 

beroepskracht-kindratio het toelaat, kan het voorkomen dat één van beiden boodschappen gaat 

doen. In die situatie is degene die naar de winkel gaat de achterwacht. 

 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens 

de geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. De houder draagt er 

zorg voor dat wanneer afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio één andere volwassene 

aanwezig is in het kindercentrum, ter ondersteuning van de beroepskracht. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één stamgroep. 

 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

Dé Kresj 0 tot 4 jaar    14 

 

De houder en het werkrooster geven aan dat de twee vaste beroepskrachten dagelijks in de groep 

werkzaam zijn. Er zijn geen andere beroepskrachten werkzaam in de opvang. 

Hiermee wordt aan de kinderen ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per 

dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. De houder geeft aan dat beide 

beroepskrachten het mentorschap van alle kinderen regelen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Tijdens de opvang wordt de voorgeschreven voertaal (Nederlands of Limburgs dialect) gebruikt. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor de voorgeschreven voertaal. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, tevens beroepskracht) 

• Interview (aanwezige beroepskracht) 

• Observatie(s) (van de praktijk) 

• Personenregister Kinderopvang 
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• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (versie 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor de dagopvang een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van 

de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder kan niet aangeven welk 

beleid het meest recent is. 

 

De houder heeft daags na het inspectiebezoek het beleidsplan aangepast aan de huidige situatie en 

met de veranderingen via email naar de toezichthouder gestuurd.  

De inventarisatie van risico’s is d.d. 25-01-2021 uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 

Naar aanleiding van de voornaamste risico’s zijn actieplannen gemaakt. Risico's worden 

ondervangen in werkafspraken en huisregels. 

 

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 continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 

actualiseren.  

 

De houder beargumenteert door middel van het schriftelijk beleid en het hieruit voortvloeiend plan 

van aanpak de gemaakte keuzes. De houder evalueert de effectiviteit van de genomen 

maatregelen. De focus ligt vooral op de praktijksituatie. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

wordt over het algemeen op een juiste wijze in praktijk gebracht.     

 

De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

- 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. 

 

De houder heeft maatregelen genomen om het risico op grensoverschrijdend gedrag te beperken 

en hanteert hierbij de meldcode kindermishandeling en een vierogenbeleid. 
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De beschrijving van het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen 

komt niet overeen met andere documenten van de houder. In het beleid veiligheid en gezondheid 

staat beschreven dat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling drie routes omvat. De 

meldcode die de houder heeft aangeleverd omvat slechts één route (zie het onderdeel: Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling).  

 

Ten aanzien van het vierogenbeleid treft de houder de volgende maatregelen: 

• Er zijn te allen tijde twee volwassenen in het gebouw aanwezig; 

• Sanitair/verschoonblok staat in directe verbinding met de leefruimte; 

• Stagiaires kunnen worden ingezet. 

 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens 

de geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. De houder draagt er 

zorg voor dat wanneer afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio één andere volwassene 

aanwezig is in het kindercentrum, ter ondersteuning van de beroepskracht. 

 

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, stagiaires, 

vrijwilligers en ouders. De houder geeft aan dat het beleid veiligheid en gezondheid in de entreehal 

ter inzage staat voor ouders en medewerkers. Daar staan meerdere klappers met beleid veiligheid 

en gezondheid. De houder kan niet aangeven welk beleid het meest recent is. De houder dient er 

zorg voor te dragen dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en evaluaties daarvan 

inzichtelijk zijn voor medewerkers en ouders. Aangezien tijdens het inspectiebezoek niet duidelijk 

is welk beleid veiligheid en gezondheid actueel is, kan de toezichthouder de betreffende 

voorwaarde inzake het inzichtelijk maken voor medewerkers en ouders niet positief beoordelen. 

 

Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig met een geldig kinder- 

EHBO-diploma. 

 

Conclusie: 

 

 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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) 
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Ten tijde van het inspectiebezoek is een verouderde versie van de meldcode kindermishandeling op 

de locatie beschikbaar. De houder kan zich niet herinneren dat hij een nieuwere versie heeft. De 

aanwezige beroepskracht, tevens aandachtsfunctionaris, geeft aan dat er wel een nieuwere versie 

is, maar kan deze niet vinden tijdens het bezoek van de toezichthouder. De houder heeft de 

applicatie 'Meldcode kinderopvang' op de telefoon van de organisatie staan. 

 

Na het bezoek van de toezichthouder heeft de houder via email een meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling toegestuurd. Hierin is het stappenplan (de route) inclusief afwegingskader 

beschreven in het geval van een vermoeden voor huiselijk geweld of kindermishandeling in de 

huiselijke sfeer. Het stappenplan omvat de vereiste stappen. 

 

In de meldcode is niet beschreven: 

• het stappenplan als een bij de onderneming werkzaam persoon of de houder zelf zich mogelijk 

schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een 

kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang; 

• een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is 

voor de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

• de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter 

kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

 

De houder bevordert onvoldoende de kennis en het gebruik van de meldcode en de wettelijke 

meldplicht. De houder en de aandachtsfunctionaris (beiden werkzaam als beroepskracht) zijn 

onvoldoende op de hoogte van de meldplicht. Daarom kunnen de voorwaarden betreffende het 

bevorderen van de kennis en het gebruik van de meldcode niet positief worden beoordeeld. 

 

Conclusie: 

 

 

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

voldaan:  
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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: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, tevens beroepskracht) 

• Interview (aanwezige beroepskracht) 

• Observatie(s) (van de praktijk) 

• EHBO-certificaten 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie december 2017; aanpassingen in 2018, 2019 en 

2021) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (verouderde versie in de hal; nagestuurde 

versie per email ontvangen d.d. 22-09-2021) 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (versie 2021) 

• Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid; aangepast d.d. 25-01-2021 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenspeelruimte zijn beoordeeld op basis van observatie en door de houder 

aangeleverde informatie. 

 

Deze dagopvang heeft één stamgroepruimte. 

   

De groepsruimte is zeer ruim bemeten en is toereikend voor de opvang van 14 kinderen. 

De ruimte is ingericht naar de leeftijd en ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. Er zijn 

verschillende speelplekken ingericht, zoals een huishoek, een leeshoek met zachte matten op de 

grond, een afgeschermd babydeel en tafels met banken om aan te eten, puzzelen of knutselen. De 

houder heeft op verschillende plekken planten gezet, omdat dat volgens hem zorgt voor zuivering 

van de lucht en bijdraagt aan de huiselijke sfeer. 

 

Er zijn twee afzonderlijke slaapruimten (één voor de baby's en één voor de dreumesen/peuters) 

voor kinderen tot anderhalf jaar met elk 7 slaapplekken, dus in totaal 14 slaapplekken. 

 

De geheel omheinde buitenspeelruimte omvat 50 vierkante meters en is toereikend voor de opvang 

van 14 kinderen. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en bereikbaar vanuit 

de groepsruimte.  

De buitenruimte waar de kinderen verblijven gedurende de opvang is veilig, toegankelijk en 

passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

Er is voldoende buitenspeelmateriaal, zoals fietsen en loopwagens. De omheining is bedekt met 

eetbaar fruit. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor de eisen aan ruimtes. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, tevens beroepskracht) 

• Observatie(s) (van de praktijk) 

• Informatie beschikbare buitenruimte (Oppervlaktematen) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
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gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum 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 toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 



 

 

25 van 28 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-09-2021 

Kinderdagverblijf De Kresj BV te Maastricht 

 

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 : Kinderdagverblijf De Kresj BV 

Website : http://www.kinderdagverblijfdekresj.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012557366 

Aantal kindplaatsen : 14 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf De Kresj BV 

Adres houder : Broekstraat 37 

Postcode en plaats : 6247 BP Gronsveld 

Website : www.kinderdagverblijfdekresj.nl 

KvK nummer : 14631064 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 

Postcode en plaats : 6400 AA Heerlen 

Telefoonnummer : 088-8805000 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. Oude Alink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maastricht 

Adres : Postbus 1992 

Postcode en plaats : 6201 BZ MAASTRICHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 15-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 16-09-2021 
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Zienswijze houder : 24-10-2021 

Vaststelling inspectierapport : 29-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wij hebben meteen de door U aangekaarte zaken aangepakt! 

  

Het VOG RP heb ik U gestuurd, zie mail d.d. 15.10.2021. 

  

W.b. PROTOCOL KINDERMISHANDELING EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VOOR DE 

KINDEROPVANG: 

- Werken wij nu met het nieuwe protocol (BOINK), mail 24.10.2021 

- In het ‘voorblad’ ( zie mail dd 13.10.2021 ) is er nogmaals aangegeven wie en wat waar voor 

verantwoordelijk is. 

- Alle ouders ( nieuwe ouders bij de start van de opvang ) ontvangen de folder “De ‘ meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld’ in de praktijk” ( mail 13.10.2021 ) 

- Alle oude klappers en verouderde info. is verwijderd en of aangepast, voor alle protocollen staat 

er 1 klapper in de hal, alle ouders zijn hiervan op de hoogte ( wordt bij start van de opvang op 

gewezen ) en nu vanwege de wijzigingen worden opnieuw alle ‘huidige'ouders bij breng-

haalmoment op de hoogte gebracht 

- Het hele team is in het bezit van het nieuwe protocol en dat is uitgebreid doorgenomen tijdens de 

teambespreking 

- iedereen in het team gebruikt de app Meldcode KM 

  

W.b. BELEIDSPLAN VEILIGHEID EN BELEIDSPLAN GEZONDHEID; 

- aan het begin van ieder nieuwe jaar wordt er een risico-inventarisatie gemaakt tbv de veiligheid 

en gezondheid, in de mail van 22.09.2021 

- de ‘actuele’ lijsten 2021, zitten nu voorin de klapper, van de actuele/huidige beleidsplannen 

veiligheid en gezondheid 

- deze inventarisaties (jaarlijkse) wordt in de teambespreking meegenomen alswel ook in het 

overleg met de oudercommissie en met alle ouders 

- alle oude info. is verwijderd/aangepast, alle ouders klappers zijn uit het rek ( ouderhal ) 

verwijderd 

- de beleidsplannen veiligheid en gezondheid zijn uitgebreid doorgesproken op de teamvergadering 

  

Hiermede stellen wij dat wij over voldoende kennis beschikken over het gebruik van de meldcode 

en de wettelijke meldplicht. Indien bovenstaande zaken aan bod zijn worden de instrumenten ( 

inventarisatielijsten/meldcode/klappers/app ) ter hand genomen en vervolgens systematisch 

afgewerkt. Immers met de betreffende klapper “in de Hand” werkt het wel zo gemakkelijk en 

effectief. 

 

 

 

 

 

 

 

 


