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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
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het
kindercentrum Koolhoven en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder
uitgewerkt.
Algemeen
Kinderopvang De Vlechter maakt onderdeel uit van Stichting Kindercentrum De Witte Wielen (Ons
Kindbureau). Sinds 20 augustus 2018 is het kindercentrum geopend in basisschool De Vlechter in
Vlijmen. Het betreft een gecombineerde groep kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
bestaande uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het kindercentrum beschikt
over een eigen groepsruimte, speelhal en voorportaal. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van
de kleutergymzaal. Aangrenzend aan het kindercentrum bevindt zich het schoolplein waarbij een
afgesloten gedeelte is gecreëerd voor de jongste kinderen van het dagverblijf.
Inspectiegeschiedenis
Op 12 juli 2018 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden waarbij het advies tot
opname in het Landelijk Register Kinderopvang is gegeven.
Huidig onderzoek
Op 22 november 2018 heeft er een onaangekondigd onderzoek na registratie plaatsgevonden bij
kinderopvang De Vlechter. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de
pedagogische praktijk en de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tevens zijn die
voorwaarden getoetst die tijdens het onderzoek voor registratie nog niet onderzocht konden
worden omdat het kindercentrum nog niet in exploitatie was.
Tijdens het onderzoek heeft er een interview plaatsgevonden met de aanwezige beroepskracht en
manager, er zijn enkele documenten ingezien en er heeft observatie in de praktijk plaatsgevonden.
Conclusie
Uit het huidige onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan alle de getoetste voorwaarden.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn
beoordeeld.
Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld:

Pedagogisch beleid

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en
gesprekken met de beroepskrachten.
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor kindercentrum De Vlechter waarin de
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De visie is geïnspireerd op
de pedagogen Emmi Pikler en Reggio Emilia. De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten
op de hoogte zijn van het te voeren pedagogisch beleid.
Gedurende vier keer per jaar vindt een teamoverleg plaats, waarin intervisie onderdeel van
uitmaakt en de visie aan bod komt.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Pedagogische praktijk
De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van
de pedagogische praktijk en een interview met beroepskracht is beoordeeld of er verantwoorde
kinderopvang wordt geboden. De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op
een donderdagmiddag tijdens de binnenkomst van de BSO-kinderen, het tafelmoment en het
buitenspel.
Emotionele veiligheid
Sensitieve responsiviteit
De beroepskracht gaat op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. De
beroepskracht praat vriendelijk en rustig met de kinderen. De kinderen zoeken de beroepskracht
op en zij reageren positief op elkaar. Aan tafel voert de beroepskracht gesprekken met kinderen
over hoe hun dag is verlopen en vraagt aan de groep wat zij graag willen doen. De beroepskracht
vertelt dat ze gaan buitenspelen en de verjaardag van een kind gaan vieren.
Respect voor autonomie
De beroepskracht heeft respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de ruimte om
actief dingen zelf te proberen.
Structureren en grenzen stellen
De beroepskracht biedt structuur. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht en
waar zij zich aan moeten houden.
Persoonlijke competentie
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve
vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in
de groep. De inrichting van de ruimte en het spelmateriaal sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau
en de interesses van de kinderen. Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt
voor een specifiek speldoel. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en toegankelijk neergezet. Er is
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ruimte voor vrij spel of kinderen mogen (op bepaalde momenten) kiezen met wie en waarmee ze
gaan spelen. Er is specifiek een speelhal gecreëerd gericht op de kinderen vanaf 4 jaar.
Sociale competentie
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. De beroepskrachten
brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij.
Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten hanteren afspraken, regels en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en
worden toegepast zoals rekening houden met elkaar en samen delen. De beroepskracht hanteert
de algemeen aanvraagde normen en waarden. Wanneer de kinderen aan tafel zitten en een
kind van tafel gaat om naar buiten te gaan, vraagt de beroepskracht aan het kind: 'Wat moet je
van te voren doen?' Het kind brengt zijn beker naar de keuken.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskracht)

Pedagogisch beleidsplan (2018 Kinderopvang 0-13, concept 1.0, november 2018)

Observatie pedagogische praktijk
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Personeel en groepen
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld:

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen

Aantal beroepskrachten

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Deze beroepskrachten die worden ingezet binnen kinderopvang De Vlechter zijn ingeschreven in
het personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de
houder gekoppeld aan de organisatie.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De diploma's van de beroepskrachten die binnen kinderopvang De Vlechter worden ingezet, zijn
ingezien. Deze personen beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao
kinderopvang. Op het moment van het huidige onderzoek worden geen stagiairs ingezet.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Aantal beroepskrachten
Beroepskracht-kindratio
Op basis van de bevindingen tijdens het huidige onderzoek en een steekproef van de afgelopen
weken blijkt dat voldoende beroepskrachten in verhouding met het aantal aanwezige kinderen
ingezet (beroepskracht-kindratio). Het betreft een
combinatiegroep (KDV/BSO) met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De
verhouding blijkt in de week van het onderzoek als volgt te zijn:








Maandagmiddag: 1 beroepskracht op 8 bso-kinderen.
Woensdagochtend: 1 beroepskracht op 2 baby's en 1 peuter.
Woensdagmiddag: 1 beroepskracht op 1 baby, 1 peuter en 1 bso-kind.
Donderdagochtend: 1 beroepskracht op 1 baby.
Donderdagmiddag: 1 beroepskracht op 1 baby en 2 bso-kinderen.
Vrijdagochtend: 1 beroepskracht op 1 baby en 1 peuter.
Vrijdagmiddag: 1 beroepskracht op 1 baby, 1 peuter en 1 bso-kind.

Bovenstaande aantallen kunnen variëren vanwege flexibele contracten van kinderen.
Afwijkende inzet aantal beroepskrachten
De houder beschrijft in het pedagogisch beleid de tijden dat ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten kunnen worden ingezet. Dit zal enkel tussen 8:00 - 9:00 uur, 13:15 - 14:15 uur
en 17:30 - 18:00 uur betreffen. Tijdens de vakantieperiode zal dit tussen 8:30 - 9:00 uur, 13:15 14:15 uur en 17:30 - 18:00 uur betreffen.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kinderopvang De Vlechter beschikt over een combinatiegroep bestaande uit maximaal 16 kinderen
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In het Landelijk Register Kinderopvang is zowel het
kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang als zodanige combigroep geregistreerd. Het aantal
kindplaatsen is evenredig per opvangvorm verdeeld, in de praktijk wordt het maximum van 16
kinderen niet overschreden. De houder heeft twee vaste beroepskrachten in dienst die wisselend
worden ingezet. Tevens wordt een derde beroepskracht ingezet voor de voorschoolse opvang
(VSO).
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskracht)

Observaties

Personen Register Kinderopvang

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld:

Veiligheidsbeleid

Gezondheidsbeleid
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld voor kinderopvang De Vlechter. Het
beleid is op 1 november 2018 geactualiseerd. De houder draagt er zorg voor dat in de praktijk
volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Twee keer per jaar wordt met alle
medewerkers en directie geëvalueerd of het beleid nog actueel is en of er wijzigingen zijn geweest
die aanpassingen vereisen. Het beleidsplan veiligheid en gezondheid wordt in elke teamvergadering
teruggekoppeld, waarbij gekeken wordt of bepaalde zaken aandacht vereisen. Waar nodig zal hier
een actieplan op worden gemaakt. Uit interview met de beroepskracht blijkt dat zij op de hoogte is
van het beleid.
Uitvoering beleid
Tijdens het onderzoek is steekproefsgewijs gecontroleerd of in de praktijk wordt gehandeld volgens
het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens het onderzoek zijn een aantal veiligheidsrisico’s
waargenomen waaruit blijkt dat de veiligheid voor kinderen niet voldoende is geborgd. Het
betreffen hier de volgende risico’s:
1. Het risico op verwondingen door gebruik van gereedschap (houtzaag en hamer) in het
voorportaal
De risico's die het gebruik van het gereedschap met zich meebrengen heeft de houder als een klein
risico beschreven mits de kinderen zich aan de afspraken houden. De houder beschrijft in het
beleid dat bij het aanbieden van gereedschap er in kleine groepjes onder toezicht wordt gewerkt en
het gereedschap na gebruik goed wordt opgeborgen. Kinderen mogen in tweetallen, zelfstandig in
het voorportaal met gereedschap werken mits zij weten hoe het gereedschap werk en zij zich aan
de afspraken houden. In de praktijk blijkt dat het gereedschap niet is opgeborgen terwijl de BSO
nog niet van start is gegaan. Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat kinderen hier gebruik
van mogen maken. Vanuit de groepsruimte is er geen zicht op het voorportaal. Met de huidige
bezetting is dagelijks één beroepskracht aanwezig op de groep van 0 tot 12 jaar. De beroepskracht
moet fysiek uit de ruimte om toezicht te kunnen houden op het voorportaal. Het houden van
toezicht op de kinderen wordt hierdoor belemmerd. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat het hier
gaat om een risico op verwondingen met een mogelijk ernstig gevolg. De maatregelen die worden
beschreven en genomen, zijn onvoldoende om het risico op verwondingen in te perken.
2. Het risico op valgevaar door klimmen in de boom op het schoolplein
Tijdens het buitenspelen klimt een kind van circa 8 jaar hoog de boom in. Het kind maakt daarbij
gebruik van zowel de dunne als dikke takken. Voor het klimmen in bomen wordt het beleid van
school gevolgd, aldus de beroepskracht en manager. De houder beschrijft dit als een groot risico in
het beleid met daarbij de volgende maatregelen:
- kinderen mogen in de boom klimmen als ze zelfstandig in de boom kunnen komen,
- er mag 1 kind per keer in de boom klimmen,
- zij mogen alleen gebruik maken van de dikke takken.
- bij het niet houden aan de afspraken worden de kinderen gewezen op de gevaren, medewerkers
zijn hier alert op.
Het valrisico kan echter een (zeer) ernstig gevolg met zich mee brengen. Zeker gezien er geen
afspraken met kinderen zijn gemaakt tot welke hoogte zij mogen klimmen. Met de houder is dit
risico besproken. De ouders zijn op de hoogte dat hun kind gedurende schooltijden in de boom
mag klimmen. De houder dient echter een veilige omgeving te bieden voor kinderen. Door het
accepteren van dit risico waarvan het gevolg zeer ernstig kan zijn, is een veilige omgeving niet
voldoende gewaarborgd. De maatregelen die worden beschreven en genomen, zijn onvoldoende
om het valrisico waarvan het gevolg groot is in te perken.
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Op basis van bovenstaande bevinding wordt geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de
volgende voorwaarde:

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 in te perken en
de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van de hierboven beschreven bevindingen een
herstelaanbod van 1 week gegeven waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek
hersteld kan worden. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt. Na afloop van de hersteltermijn is
de eerder benoemde voorwaarde opnieuw beoordeeld. Hieruit is gebleken dat wordt voldaan aan
de gestelde voorwaarde. De houder heeft het beleid herzien en de volgende maatregelen zijn
genomen en beschreven in het veiligheidsbeleid:




T.a.v. het vallen van grote hoogte tijdens buitenspelen: vanaf 17-12-2018 is de
afspraak tussen De Vlechter en school dat de kinderen niet meer in bomen mogen klimmen.
Deze maatregel is inmiddels gecommuniceerd naar alle ouders en kinderen van De Vlechter en
school.
T.a.v. omgaan met gereedschap: kinderen mogen onder toezicht gebruik maken van
gereedschap. Het gereedschap wordt standaard opgeborgen in een speciale bak waar kinderen
niet zelfstandig bij kunnen en wordt niet gebruikt in het bijzijn van kinderen van 0 tot 4
jaar. Deze maatregelen zijn gecommuniceerd.

Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, 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)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskracht)

Observaties

Beleid veiligheid- en gezondheid (De Vlechter, versie 1 november 2018)

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

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

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

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

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

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

:
:
:
:

kinderopvang De Vlechter
https://www.onskindbureau.nl/
8
Nee

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

:
:
:
:
:

Stichting Kindercentrum De Witte Wielen
Spirealaan 8
5247HK Rosmalen
17179322
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
A. Prinsen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Heusden
: Postbus 41
: 5250AA VLIJMEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

22-11-2018
18-12-2018
Niet van toepassing
19-12-2018
19-12-2018
19-12-2018

: 09-01-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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