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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 onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 

Op 14 maart 2018 is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan peuterspeelzaal (KDV) 
Klein Geluk. Dit inspectiebezoek betreft een onderzoek na aanvang exploitatie en heeft binnen drie 

maanden na aanvang exploitatie plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op 

de (pedagogische) praktijk, met daarnaast een groot deel van de nieuwe eisen met betrekking tot 
de Wet kinderopvang welke met ingang van 1 januari 2018 gewijzigd is vanwege de Wet Innovatie 

Kinderopvang (IKK). 

  
Kindercentrum Klein Geluk is gehuisvest binnen Jenaplanschool De Lindenkring. Er wordt 

kleinschalige kinderopvang geboden vooralsnog op woensdag- en vrijdagochtend. 

Peuterspeelzaal Klein Geluk richt zich op kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Het centrum werkt 
met de pedagogiek van Reggio Emilia en ErvaringsGericht onderwijs. Er kunnen maximaal 14 

kinderen opgevangen worden op deze locatie. Op dit moment is het kinderaantal nog groeiende. 

  

Inspectie 14 maart 2018 
Tijdens de inspectie op 14 maart heeft er een observatie plaatsgevonden en er is gesproken met 

twee beroepskrachten. Tevens zijn een aantal documenten beoordeeld. Hieruit komt naar voren 

dat het pedagogisch beleidsplan en het beleid veiligheid en gezondheid niet aangepast zijn aan de 
nieuwe wet- en regelgeving welke met ingang van 1 januari 2018 van kracht is. 

De houder is door middel van overleg en overreding in de gelegenheid gesteld om beiden aan te 

passen en heeft hiervan gebruik gemaakt. Binnen de afgesproken termijn zijn de documenten 
opgestuurd en deze zijn meegenomen in de beoordeling. 

  

Conclusie 
Er zijn twee overtredingen geconstateerd. 

Deze heeft betrekking op het onderdeel veiligheid en gezondheid (plan van aanpak veiligheid en 

gezondheid en EHBO-diploma) 
Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen dit onderdeel is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de nieuwe 
voorwaarden en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. 

  

Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep. Het 
oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 

beroepskrachten. 

  
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 

basisdoelen van M. Riksen-Walraven; 

1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
  

 

Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het centrum is geïnspireerd door de 

pedagogiek van Reggio Emilia en ErvaringsGericht onderwijs. 
Binnen dit onderdeel zijn de voorwaarden meegenomen welke tijdens het onderzoek voor 

registratie nog niet beoordeeld zijn of welke gewijzigd zijn. 

  
Het pedagogisch beleidsplan bevat: 

 een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde 

kinderopvang. Het gaat om: bieden van emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke- en sociale competenties bij kinderen en socialisatie door overdracht van 
algemeen aanvaarde normen en waarden. 

 de wijze waarop de ontwikkeling van het kind gevolgd wordt, met daarbij een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Tevens is beschreven hoe 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en hoe 

ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verder ondersteuning. 

 de wijze waarop de mentor de ontwikkeling van de kinderen periodiek bespreekt en de wijze 
waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

 
Het centrum wijkt niet af van de beroepskracht-kindratio, daarom is dit ook niet beschreven in het 

pedagogisch beleidsplan en niet meegenomen in de beoordeling. 

  
  

Verantwoorde dagopvang 

 

Tijdens de inspectie heeft er een observatie plaatsgevonden tijdens het vrij spel, fruit eten, drinken 
van de kabouterthee en buiten spelen. 

  

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk is gekeken of de vier pedagogische basis 
doelen van M. Riksen-Walraven voldoende worde gewaarborgd. Na de beschrijving van het 

basisdoel volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 

  
Het bieden van emotionele veiligheid. 

 

De beroepskrachten hebben continue gesprekjes met de kinderen, daarbij worden de namen van 
de kinderen genoemd. De kinderen kennen ook de namen van de beroepskrachten en vragen op 

diverse momenten ook de aandacht van de beroepskrachten. De beroepskrachten reageren 
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sensitief en responsief op vragen van kinderen. Soms vinden er korte gesprekjes plaats over 

bijvoorbeeld de krokodil, de auto enz. 

 

De sfeer op de groep is prettig en ontspannen. De kinderen spelen soms met elkaar en soms naast 
elkaar in verschillende samenstellingen. Op moment van observeren hebben de kinderen de 

gelegenheid om vrij te spelen. De beroepskrachten spelen mee en ondersteunen het spel 

bijvoorbeeld met de krokodil door ook mee te rennen en spelen. Tijdens het spel wordt er veel 
gesproken met de kinderen, de beroepskrachten hebben veel aandacht voor de kinderen en volgen 

in hun handelen het kind. 

 
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met de kinderen. Ter 

bemoediging geeft de beroepskracht een aai over de bol of over de rug. Kinderen worden op schoot 

genomen of klimmen zelf op schoot van de beroepskracht. Zichtbaar is dat de kinderen zich 
vertrouwd voelen met de beroepskrachten. 

 

In de ruimte hangen foto's van de kinderen met de voorkant en de achterkant van de kinderen. Op 

het moment dat een kind vertrekt wordt de afbeelding met de achterkant naar voren opgehangen. 
Kinderen weten dit en draaien zelf de foto's met de afbeeldingen om. 

Tevens hangt er een foto van het kind met zijn of haar familie in de ruimte. Een van de kinderen 

pakt de foto en gaat naar de beroepskracht. De beroepskracht gaat samen met het kind zitten en 
bespreekt wie er allemaal op de foto staan. 

  

De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
 

De kinderen krijgen alle ruimte om te spelen. Te zien is dat kinderen wisselen van spel. Tijdens de 

observatie wordt het accent gelegd op bewegen. Een krokodil speelt hierbij een prominente rol. Er 
kan gerend worden of gesprongen op een klein matrasje. 

 

De kinderen krijgen regelmatig complimentjes of worden gestimuleerd in hun spel. Wanneer het 

nodig is roepen zij de hulp van de beroepskracht in. 
 

De spelbetrokkenheid van de kinderen is groot, de kinderen zijn allemaal aandachtig met hun spel 

bezig en leven mee. Later, bij het fruit eten, zijn kinderen geïnteresseerd in het fruit wat iedereen 
meegebracht heeft. De beroepskrachten spelen hier een stimulerende rol in. 

Er wordt gewerkt met thema's, op dit moment is dat de krokodil. De beroepskracht geeft aan dat 

kinderen hier zelf voor gekozen hebben. 
  

De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

 
Door het aanbod van spelmaterialen is er gelegenheid om samen te spelen in wisselende 

samenstellingen. Tijdens het fruit eten gaan de kinderen aan de lage tafel zitten en vinden er 

gesprekjes plaats veelal tussen de kinderen en de beroepskrachten. 
 

De kinderen worden op elkaar gericht door te benoemen wat iedereen in zijn fruitbakje heeft 

zitten. De beroepskracht draagt uit dat de inbreng van de kinderen ertoe doet. 

Op het moment dat een kind het wel genoeg vindt om met de krokodil te spelen, zegt de 
beroepskracht: ‘ik zie dat A. het niet meer zo leuk vindt om met de krokodil te spelen, wat doen we 

dan? We gaan de krokodil weer in de boom hangen”. Een kind hangt de krokodil in de boom. 

 
Na het eten van het fruit wordt er een boekje voorgelezen. Dit boekje zit in een mand van 

‘Poessoep’, over de mand hangen allerlei kleuren sjaals. De kinderen mogen een sjaal uitkiezen en 

benoemen de kleuren van de sjaal. Hierdoor leren de kinderen de kleuren kennen en leren op 
elkaar te wachten en soms ook te onderhandelen over de sjaal 

  

De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
 

Er zijn regels aanwezig, bijvoorbeeld op het moment dat een kind kussens op het papieren huis 

van de krokodil legt, zegt de beroepskracht: ’als je hier spulletjes oplegt dan gaat het huisje kapot. 

Je kunt wel spullen in het huisje leggen’. 
De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 

omgang met de kinderen door vriendelijk te zijn, te luisteren en aandacht te geven. 

  
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de 4 pedagogische basisdoelen 

tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
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Gebruikte bronnen: 

 Interview (met 2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens het vrij spelen) 

 Pedagogisch beleidsplan (Klein Geluk 2018 versie 2 20 maart 2018)) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag. Daarbij is gekeken of de beroepskrachten een passend diploma hebben. 
  

De beroepskracht-kindratio, de opvang in groepen en de stabiliteit is gecontroleerd. 

Eveneens is binnen dit onderdeel gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  

Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

Deze zijn in een eerder stadium beoordeeld. 

  

De houder is op de hoogte van het personenregister, de beroepskrachten hebben zich al 
aangemeld. De koppeling in het personenregister moet nog doorgevoerd worden. Hiervoor is nog 

de gelegenheid tot 1 juli 2018. 

  
De houder is op de hoogte dat, indien er vrijwilligers en of docenten van school ingezet worden op 

de groep, deze ook in het bezit moeten zijn van een verklaring omtrent het gedrag. 

  
  

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. Deze is in 

een eerder stadium beoordeeld. 

  

Op moment van dit onderzoek zijn er geen stagiaires binnen het centrum werkzaam. De 
voorwaarden zijn daarom niet beoordeeld. 

 

 
Aantal beroepskrachten 

 

Op de dag van de inspectie zijn er 5 kinderen aanwezig in de leeftijd van 2-4 jaar met 2 
beroepskrachten. 

Op woensdag 7 maart zijn er 5 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 

Het centrum kiest ervoor om op dit moment nog met 2 beroepskrachten te werken ook al is dat 
gezien het kinderaantal niet noodzakelijk. 

  

Op het moment dat er een beroepskracht aanwezig is in het centrum is er altijd een andere 
volwassene aanwezig in het gebouw; er kan teruggevallen worden op de docenten van de 

basisschool. 

  

Er wordt op dit centrum niet afgeweken van de beroepskracht - kindratio. 
  

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De opvang vindt plaats in een stamgroep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

  
Ieder kind heeft 2 vaste beroepskrachten welke beiden op de woensdag en vrijdag werken. 

Daarnaast heeft ieder kind een eigen mentor. De mentor wordt bekend gemaakt bij de intake en 

deze voert periodiek gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van het kind. 
  

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt Nederlands gesproken in het kindercentrum. 
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Gebruikte bronnen: 

 Interview (met 2 aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties (tijdens het vrij spelen) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen dit onderdeel is het veiligheid- en gezondheidsbeleid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken of de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt 
gekeken naar de toepassing en kennis van de beroepskrachten omtrent dit beleid en de 

mogelijkheden die worden geboden om hier kennis van te kunnen nemen. 

  
Daarnaast is beoordeeld of de houder de kennis en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling bevordert.  

  
Er wordt niet volledig voldaan aan de voorwaarden ten aanzien van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Op moment van inspectie is het beleid veiligheid en gezondheid niet compleet. De houder heeft 
gebruik gemaakt van overleg en overreding. 

  

De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld en verder uitgewerkt. Naast het 
beleid wat opgesteld is werkt de houder met het veiligheids- en gezondheidsbeleid wat in 

december 2017 is opgesteld. De houder geeft aan dat er in het komende jaar overgestapt gaat 

worden op de QuickScans van de Risicomonitor. Beiden beleidsstukken zijn naast elkaar bekeken 
als zijnde het beleid rondom veiligheid en gezondheid. 

  

 In het veiligheid en gezondheidsbeleid is opgenomen: 
- wie eindverantwoordelijke is van het opgestelde beleid, hoe het beleid uitgedragen wordt, en hoe 

de betrokkenheid van de beroepskrachten wordt gewaarborgd. Daarnaast wordt beschreven hoe 

het beleid een continu proces is van evalueren en bijstellen. 

- welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. De voornaamste risico's ten aanzien 
van fysieke veiligheid zijn uitgebreid beschreven evenals het risico op grensoverschrijdend gedrag. 

- de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele beleid en de evaluaties inzichtelijk 

zijn voor de beroepskrachten. 
- de wijze waarop de achterwacht geregeld is op momenten dat er een beroepskracht aanwezig is 

op de groep. 

- de wijze waarop kinderen geleerd wordt met de risico's om te gaan, deze staan bij de risico's 
beschreven in het document Veiligheids- en gezondheidsbeleid peuterspeelzaal Klein Geluk, 

december 2017. 

  
Het beleid veiligheid en gezondheid bevat geen plan van aanpak met daarin opgenomen welke 

maatregelen binnen welke termijn worden genomen om de grootste risico's of de risico's met grote 

gevolgen ten aanzien van veiligheid en gezondheid in te perken. Daarnaast ontbreekt de 
handelswijze indien deze risico's zich toch voor doen. Derhalve is dit aangemerkt als een 

overtreding. 

De handelswijze ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag door de beroepskracht enz. is wel 

opgenomen in het beleid. 
  

Op moment van de inspectie werden de beroepskrachten geschoold voor het EHBO-diploma. De 

certificaten zijn nog niet ingezien om te beoordelen of zij voldoen. De houder geeft aan dat deze zo 
spoedig mogelijk nagezonden worden. Op moment van afronden van het rapport waren deze nog 

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

voldaan. 

 

 
 

 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 

 

Tijdens de teamoverleggen worden het pedagogisch beleid, de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling structureel besproken. 
  

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (met 2 aanwezige beroepskrachten) 

 Plan van aanpak Veiligheid en Gezondheid Klein Geluk 
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Accommodatie 

 

Binnen dit onderdeel is gekeken naar de inrichting van de binnen en buitenruimte. Er wordt 

voldaan aan de voorwaarden. 
  

 

Eisen aan ruimtes 
 

De binnenruimte is volgens de visie van het kindercentrum ingericht. Er wordt gebruik gemaakt 

van natuurlijke en zachte materialen en gebruiksvoorwerpen. 
Er is divers speelmateriaal aanwezig zoals lego, boekjes, poppenwagen, loopfiets enz. Tijdens de 

observatie was de inrichting gericht op het bewegen van de kinderen. De speelhoekjes waren 

veelal verwijderd. 
Er is een aparte kleine ruimte waar kinderen zich kunnen verstoppen, hier bevindt zich een bankje. 

  

De buitenruimte wordt gedeeld met de kleuters van de basisschool. De ruimte bevat een zandbak, 

een speelhuisje in de vorm van een boot en een wilgentenen huisje. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview (met 2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens het vrij spelen) 

 Pedagogisch beleidsplan (Klein Geluk 2018 versie 2 (20 maart 2018)) 
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Ouderrecht 

 

Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 

informeert over het beleid. 
  

Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het informeren van 
ouders over het beleid. 

  

  
Informatie 

 

Ouders worden door middel van het pedagogisch beleidsplan geïnformeerd over o.a. de inzet van 
de beroepskrachten. 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven op welke tijden welke beroepskrachten ingezet 

worden. 

Afwijken van de beroepskracht-kindratio komt niet voor. 
  

 

Oudercommissie 
 

Op dit moment is er nog geen oudercommissie actief. De reden is dat het kinderaantal nog laag is. 

Daarnaast heeft de houder nog de gelegenheid om een oudercommissie in te stellen voor 5 juli 
2018. 

Mocht dit niet lukken dan dient de houder voldoende inspanningen te plegen om een 

oudercommissie in te stellen en ouders op een andere wijze te betrekken bij alle onderwerpen 
welke wettelijk verplicht zijn. 

 

Gebruikte bronnen: 

 Interview (met 2 aanwezige beroepskrachten) 
 Pedagogisch beleidsplan (Klein Geluk 2018 versie 2 (20 maart 2018)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

Verantwoorde dagopvang 

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) 
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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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 

verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 

dan twee maanden. 
 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 

register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 

personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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 welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 

sociaal werk) 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) 

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) 
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Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 

kindercentrum 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 informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 

telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 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) 

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 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

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

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 

houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet 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 wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 

De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 

grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 

dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

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

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 

conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet 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) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelzaal Klein Geluk 

Website : http://www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Klein Geluk 

Adres houder : De Messemaker 31 
Postcode en plaats : 5431KT Cuijk 

KvK nummer : 69587450 

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 :  C. van  Hulst 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Cuijk 

Adres : Postbus 10001 

Postcode en plaats : 5430DA CUIJK 
 

Planning 

Datum inspectie : 14-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 06-04-2018 

Zienswijze houder : 16-04-2018 

Vaststelling inspectierapport : 17-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-04-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 08-05-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

We zijn blij met de positieve bevindingen tijdens het inspectiebezoek en herkennen ons handelen 

in het rapport. De aandachtspunten nemen we onmiddellijk mee in ons beleid en krijgen de 

aandacht die ze verdienen.  
  

Stichting Klein Geluk 

www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl 
stichtingkleingeluk@outlook.com 

  

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 


