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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. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf (kdv) Cornelius bevindt zich samen met de buitenschoolse opvang (bso) in de 
basisschool van Venhorst. Het kdv biedt opvang aan maximaal 16 kinderen van 0 - 4 jaar.  

Het kdv heeft een ruime leefruimte met diverse hoekjes. Er wordt voorschoolse educatie (VE) 
geboden, hierbij gebruiken ze het VE programma Uk en Puk. 
 
Inspectiegeschiedenis 
09-06-2016; jaarlijks onderzoek met een overtreding (VVE); 
21-02-2017; jaarlijks onderzoek met een overtreding op beroepskracht-kindratio en tweetal 
opmerkingen met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan; 

20-02-2018; jaarlijks onderzoek met overtredingen binnen het onderdeel pedagogisch beleid, 

beleid veiligheid en gezondheid en het opleidingsplan VE. 
 
Huidig onderzoek 
Op donderdag 19 maart heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij kdv Cornelius. 
Het betreft een jaarlijks onderzoek. Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn 

met ingang van 2019 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn (een 
aantal) gewijzigde eisen beoordeeld, alsmede een beperkt aantal overige voorwaarden. KDV 
Cornelius is een zogenaamde Voorschoolse Educatie (VE) locatie. Het onderdeel VE is beoordeeld 
op alle gestelde eisen.   
 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid. 
 
Bevindingen  
Er heeft een observatie op de groep plaatsgevonden, er is met de manager en met de 

beroepskrachten gesproken. Een aantal documenten zijn ter plaatse ingezien, andere documenten 
zijn opgestuurd en daarna beoordeeld.  

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd:   
 
1. Inhoud pedagogisch beleid; 
2. Opleidingsplan VE; 
3. Beleid veiligheid en gezondheid. 

 
Er is een herstelaanbod gedaan voor bovenstaande overtredingen.  Na afloop van de hersteltermijn 
is gebleken dat de overtredingen zijn hersteld.   
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
 
 

Conclusie  
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk; 
• voorschoolse educatie. 
 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Stichting GOO heeft een pedagogisch beleid opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische visie 
is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch beleidsplan geschreven specifiek voor 
kindcentrum Cornelius. 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Iedere 6 weken vindt een teamoverleg plaats waar onder meer het 
pedagogisch beleid wordt besproken. 
 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 
 
• volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang; 
• mentorschap; 

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 

• wennen aan een nieuwe stamgroep; 
• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 
• gebruik van extra dagdelen. 
 
Onderstaande onderdelen zijn te minimaal beschreven: 
• verantwoorde dagopvang, met name  de ontwikkelingsfase 'baby' is te minimaal beschreven; 
• de taken van beroepskrachten in opleiding en stagiairs; 

• verlaten van de stamgroep(ruimte) Er vinden wel uitstapjes plaats, deze zijn niet beschreven.  
 
Herstelaanbod 
Er is herstelaanbod toegepast op de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. 
 
Bevindingen na de hersteltermijn  
Na afloop van de hersteltermijn heeft de houder het aangepaste beleidsplan aan de toezichthouder 

toegestuurd en is de eerder benoemde voorwaarde opnieuw beoordeeld. 
Hieruit is gebleken dat de overtreding hersteld is. 

 
 
Conclusie 
De houder voldoet na herstelaanbod aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 



 

5 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-03-2019 
KDV Cornelius te Venhorst 

 

 
 

 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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 

Pedagogische praktijk 
 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdag 19 maart 2019 op 
de volgende momenten: 

• binnenkomst kinderen; 
• vrij spel; 
• kringmoment; 
• buiten spelen. 
 
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. De ouders 

mogen hun kind in de groepsruimte brengen en met het kind meespelen. De beroepskrachten 
nemen actief informatie in ontvangst van de ouders. 
Door de inzet van vaste beroepskrachten, er wordt gewerkt met een vast rooster, ontstaat het 

gevoel van veiligheid bij kinderen. De beroepskrachten zijn betrokken en weten wat de kinderen 
nodig hebben. Bijvoorbeeld: tijdens het kringmoment vinden de kinderen het  moeilijk om wat 
langer te blijven zitten. De beroepskracht kiest ervoor om het boekje wat later voor te lezen, zodat 
de kinderen weer kunnen gaan spelen en niet langer hoeven te blijven zitten. 

De beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen, ze vertellen wat er gaat 
gebeuren en wat ze van de kinderen verwachten. De beroepskrachten kennen ieder kind in de 
groep, ze weten persoonlijke bijzonderheden. 
Bijvoorbeeld: een kind is de dag ervoor naar het ziekenhuis geweest. De beroepskracht informeert 
bij het kind hoe het was gegaan en gaat hierover een gesprekje aan. 
 

Persoonlijke competenties 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans en 
plezier voor kinderen. Bijvoorbeeld: tijdens het kringmoment wordt er gekeken welke dag het is en 
wat het weer is. Het thema is "op avontuur in de jungle", uit een mand met allemaal dieren mogen 
de kinderen om de beurt een dier pakken. Hier wordt met elkaar over gesproken: is het dier groot 
of klein, waar leeft het dier etc.. De beroepskrachten luisteren met aandacht naar individuele 
kinderen en sluiten aan op de inhoud van wat een kind vertelt. 

De kinderen hebben de mogelijkheid om leerervaringen op te doen in de groep. De inrichting van 
de ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en 
de interesses van de kinderen. Bijvoorbeeld: voor de baby’s is een grondbox aanwezig en er zijn 
specifieke speelhoeken aanwezig zoals een huishoek, bouwhoek en leeshoek. 
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Sociale competenties 
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 

kinderen om contact met elkaar te maken. Bijvoorbeeld: een paar kinderen zijn samen aan het 
spelen in de bouwhoek. De beroepskracht gaat even kijken en ziet dat een ander kind erbij komt 
staan. Hierop vraagt ze "Wil je ook mee doen". Waarop het kind mee gaat spelen. 

De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Bijvoorbeeld: een kind pakt iets af van een 
ander kind. De beroepskracht ziet dit en vraagt wat er is. Samen met de kinderen lost ze dit op 
zodat de kinderen daarna weer verder kunnen met hun spel. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 

normen in de samenleving. De beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 
herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast. Bijvoorbeeld: rekening houden met elkaar en 
samen delen, samen opruimen en op elkaar wachten. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 
Voorschoolse educatie 
 
Inhoud pedagogisch beleid voorschoolse educatie en uitvoering praktijk 
De houder heeft in het pedagogisch beleid de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse 
educatie. In onderstaande tabel wordt per onderdeel (a t/m f) aangegeven of de houder dit 

concreet en toetsbaar heeft beschreven in het pedagogisch beleidsplan en of dit vervolgens in de 
praktijk wordt uitgevoerd. 
 
Herstelaanbod 
Er is herstelaanbod toegepast op de inhoud van het pedagogisch beleid met betrekking tot VE. 
De volgende onderdelen zijn te minimaal beschreven in het pedagogisch beleid: 
 

• stimuleren van de ontwikkeling rekenen en de daarbij behorende materialen; 
• inrichting ruimte en passend materiaal.  
 
Bevindingen na de hersteltermijn  

Na afloop van de hersteltermijn heeft de houder het aangepaste beleidsplan aan de toezichthouder 
toegestuurd en zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld. Hieruit is gebleken dat 

de overtreding is hersteld. 
 

Onderdeel Concreet en 
toetsbaar 
beschreven 

Uitvoering praktijk 

a.    Kenmerkende 
visie en aansluiting 
op het aanbod van 
activiteiten 

ja Zichtbaar is dat er individuele, passende aandacht is 
voor ieder kind. 

b.    Stimuleren van 

de ontwikkeling 
(taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-
emotioneel) 

ja, na 

herstelaanbod 

Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan 

volgens de methode van Uk en Puk. 
Tijdens het onderzoek wordt gewerkt met het thema "op 
avontuur in de jungle", dit is een zelf bedacht thema. In 
de uitwerking van het thema is het zichtbaar dat alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 

c.     Volgen van de 

ontwikkeling en 
afstemming aanbod 

ja  De kinderen worden gevolgd middels het kind-

volgsysteem KIJK!. Observaties vinden één keer per 
jaar plaats. VE kinderen/ kinderen die extra aandacht 
behoeven worden 2 keer per jaar geobserveerd. 
Uit gesprek met de beroepskracht blijkt dat, indien 
nodig, het aanbod wordt afgestemd op het kind. 
Er vinden kindbesprekingen plaats, de intern begeleider 
van de basisschool sluit hierbij regelmatig aan. 

d.    Betrekken van 
ouders bij de 

ja De ouders worden betrokken door een themabrief, 
inloopkwartiertje ( mogen de ouders op de groep met 
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ontwikkeling van het 
kind 

het kind meespelen) en een ouderbijeenkomst. Voor de 
VE kinderen is er een schriftje waarin staat wat ze op de 

groep hebben gedaan en wat ouders thuis evt. kunnen 
doen. Ook de ouders schrijven hun bevindingen hierin 

op.  

e.    Inrichting ruimte 
en passend materiaal 

ja, na 
herstelaanbod 

Er zijn diverse speelhoeken,  bijvoorbeeld: bouwhoek, 
leeshoek en huishoek. Er hangen werkjes in de groep 
van het thema, er is een thema tafel en er zijn 
dagritmekaarten. Ook hebben ze kaarten met plaatjes 

en de bijbehorende woorden van het thema. 

f.     Doorgaande lijn ja Er vindt een warme overdracht plaats van het 
kinderdagverblijf naar de basisschool. 
Er is regelmatig overleg met de basisschool en er 
worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd 
bijvoorbeeld buiten spelen. 

 
 
  
Aanbod  

Er wordt tenminste 10 uur per week voorschoolse educatie aangeboden. 
 

Op iedere groep zijn maximaal 16 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 
 
 
Kwalificatie-eisen beroepskrachten 
De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 
beschikken over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. 

 
 
Opleidingsplan voorschoolse educatie 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het schooljaar 2018-2019, waarin wordt 
beschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van 
voorschoolse educatie wordt onderhouden. De kennis en vaardigheden hebben betrekking op: 
 

• het werken met het voorschoolse educatie programma 
• het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel) 

• het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod 
• het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind 
 
Herstelaanbod 
In het opleidingsplan komt het volgende onderdeel onvoldoende aan bod, hierop is herstelaanbod 

aangeboden: 
• de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang. 
 
Bevindingen na de hersteltermijn  
Na afloop van de hersteltermijn heeft de houder het aangepaste opleidingsplan aan de 
toezichthouder toegestuurd en zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld. 

Hieruit is gebleken dat de overtreding is hersteld. 
  
Conclusie 
De houder voldoet na herstelaanbod aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
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 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft 
in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de 

ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie)  
   

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft 
in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting 
van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop 
passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie)  
   

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 
jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse 
educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering 

aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

Gebruikte bronnen: 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) (donderdag 21 maart 8.40-11.20) 
• Pedagogisch beleidsplan (maart 2019) 

• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• aantal beroepskrachten; 
• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De beroepskrachten, invalkrachten en huishoudelijke hulp van deze locatie, zijn allen 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 getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De diploma’s van de beroepskrachten en invalkrachten van deze locatie zijn ingezien of bij een 
eerdere inspectie al ingezien. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 

 
Er zijn op dit moment geen stagiaires bij kdv Cornelius, om deze reden is deze voorwaarde niet 
beoordeeld. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op de dag van inspectie zijn er voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal 
kinderen (beroepskracht-kindratio).  

 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op kdv Cornelius worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het kindercentrum 
beschikt één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

 
 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 
werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 
personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview (de beroepskrachten) 

• Observatie(s) (donderdag 21 maart 8.40-11.20) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan (maart 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• beleid veiligheid en gezondheid. 
 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 
- beleidsplan veiligheid 
- calamiteiten- veiligheid 
- huisregels januari 2019 gezondheid 

- huisregels januari 2019 veiligheid 
 
Beleid 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. 
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 
om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 
 
In het beleid veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen niet voldoende concreet 
beschreven:  

 
- de handelswijzen indien de grote risico’s zich voordoen; 
- hoe het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. 
 
Tijdens de inspectie is het volgende punt waargenomen: 
  

- de beroepskracht maakt na het verschonen van een kind het verschoonkussen niet schoon en 

wast tevens haar handen niet. De beroepskracht geeft aan dat dit niet gedaan wordt omdat alle 
kinderen na elkaar verschoond worden. In het gesprek geeft de beroepskracht wel aan dat ze wel 
het belang ervan in ziet. 
  
Bovenstaand punt is aangemerkt als een incident, het algeheel beeld is voldoende. Er is namelijk 
ook gezien dat de kinderen de handen wassen na het plassen, de buitendeur dicht wordt gemaakt 

en kinderen worden gewezen op gevaarlijk spel. 
 
 
Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van de onderdelen in het beleid veiligheid en 
gezondheid, die niet voldoende concreet beschreven zijn, een herstelaanbod gedaan waardoor de 
overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan worden. 

 
Bevindingen na de hersteltermijn  
Na afloop van de hersteltermijn heeft de houder het aangepaste beleidsplan aan de toezichthouder 
toegestuurd en is de eerder benoemde voorwaarde opnieuw beoordeeld. 

Hieruit is gebleken dat de overtreding hersteld is. 
 

 
Vierogen principe 
In het beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde 
gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden. Dit is in de praktijk zichtbaar. Er 
zijn bijna altijd meerdere beroepskrachten aanwezig. De groepsruimte is transparant, er zijn veel 
ramen waardoor er gemakkelijk naar binnen gekeken kan worden. Het kdv zit samen met de 
basisschool in één gebouw, waardoor er met regelmaat iemand vanuit de basisschool naar binnen 

kan lopen. 
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Achterwacht 

Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De houder waarborgt dit doordat 
er, indien er wordt afgeweken van de BKR, een volwassene in het pand aanwezig is. Als er wel 
wordt voldaan aan de BKR dan is er een achterwacht beschikbaar die binnen 15 minuten aanwezig 

kan zijn.  
 
Eerste hulp aan kinderen 
De beroepskrachten beschikken over een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
Uit de steekproef blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat gedurende de opvang ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 

 
Conclusie 
De houder voldoet na herstelaanbod aan de getoetste 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
• Interview (de beroepskrachten) 

• Observatie(s) (donderdag 21 maart 8.40-11.20) 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (2019) 
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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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 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 met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(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 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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) 

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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Cornelius 

Website : http://www.stichtinggoo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000017101430 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : GOO Opvang B.V. 
Adres houder : Postbus 157 

Postcode en plaats : 5420AD GEMERT 
Website : www.fideskinderopvang.nl 
KvK nummer : 17101430 
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 :  B. van der  Lee 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Boekel 
Adres : Postbus 99 
Postcode en plaats : 5427ZH BOEKEL 

 
Planning 
Datum inspectie : 21-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 29-04-2019 
Zienswijze houder : 07-05-2019 
Vaststelling inspectierapport : 09-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste lezer, 
Naar aanleiding van de onaangekondigde inspectie van de GGD is dit rapport tot stand gekomen. 
Na een herstel termijn voor de laatste aanpassingen van het pedagogisch plan (locatie gebonden) 

voldoen we aan de wet- en regelgeving. 
Na het groepsbezoek van de inspecteur kregen we de terugkoppeling over de observaties in de 
praktijk. Daarmee voldoen we ruim voldoende aan de norm! Maar nog niet alles stond op papier 
uitgebreid genoeg omschreven. Met aanpassingen in het plan voldoen we nu aan alle eisen. 
We zijn er dan ook trots op dat alle investeringen die we het afgelopen jaar hebben gedaan om 
aan de Wet IKK te voldoen zichtbaar zijn in de praktijk en in alle documenten. 
Door de enthousiaste inzet en gedrevenheid van de pedagogisch medewerkers is KC Cornelius 

voor kinderen van 0 tot 4 jaar een fijne en veilige plek om op te groeien. Daarbij wordt er creatief 
en spelenderwijs een omgeving en klimaat gecreëerd waarin kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Maar ook waar ouders met een vertrouwd gevoel hun kind brengen. 

We zijn als team alert om de kwaliteit continue te screenen en te verbeteren waarbij veel 
aandacht is voor het pedagogisch handelen, de doorgaande lijn met school, veiligheid en het 
contact met ouders. 
  

Met vriendelijke groet, mede namens het team opvang 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


