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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.
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er
intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan.
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op de zaken die het meest direct bijdragen aan de
kwaliteit van de kinderopvang.
Beschouwing
Kinderdagverblijf 't Boemeltje biedt kleinschalige opvang in een voormalig woonhuis in Oisterwijk.
Het kinderdagverblijf beschikt over één stamgroep van maximaal 12 kindplaatsen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar. 't Boemeltje is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
Op de begane grond worden de kinderen opgevangen in een huiselijke speelruimte met een
aangrenzende buitenruimte. De slaapkamers zijn gesitueerd op de eerste verdieping. Alle
faciliteiten zoals een sanitaire voorziening, keuken en wasruimte zijn aanwezig.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2015, 2016 en 2017 blijkt dat aan alle getoetste voorwaarden
is voldaan volgens de Wet kinderopvang.
Huidige inspectie
Op 4 januari 2018 heeft er een onaangekondigde, risicogestuurde inspectie plaatsgevonden bij
kinderdagverblijf 't Boemeltje. Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen
onderstaande onderdelen onderzocht:

Pedagogisch klimaat

Personeel en groepen

Veiligheid en gezondheid
Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 1 januari 2018
bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. De nieuwe en gewijzigde regelgeving, wordt in 2018 eenmalig
beoordeeld tijdens dit onderzoek en hebben betrekking tot het pedagogisch beleid en het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Op een aantal voorwaarden is overleg en overreding toegepast met betrekking tot het pedagogisch
beleid en veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Conclusie
Kinderdagverblijf 't Boemeltje voldoet aan alle, tijdens dit risicogestuurde onderzoek, getoetste
voorwaarden zoals genoemd in de Wet Kinderopvang.
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.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of het pedagogisch beleid voldoet aan
de nieuwe/gewijzigde kwaliteitseisen en of de beroepskrachten handelen conform het opgestelde
beleid en daardoor verantwoorde dagopvang aangeboden wordt. Er is een oordeel gegeven wat
betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot stand
gekomen door middel van observatie in de praktijk en gesprekken met de beroepskracht(en).
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Dit veldinstrument is
gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen (ook wel competenties genoemd) uit
de Wet Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):
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.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden van het onderdeel pedagogisch
klimaat.
Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf 't Boemeltje heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de
kenmerkende pedagogische visie is beschreven. De pedagogische visie is uitgewerkt aan de hand
van een aantal uitgangspunten. Binnen 't Boemeltje neemt de Gordon-methode een belangrijke
plaats in. De houder deelt mede dat het vernieuwde pedagogisch beleid wordt doorgestuurd naar
de oudercommissie en een vergadering wordt ingepland om het beleid door te nemen.
De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
De volgende nieuwe/gewijzigde voorwaarden uit het pedagogisch beleid zijn beschreven:

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang.

De tijden waarop afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Binnen dit onderzoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot een tweetal
voorwaarden waar niet, of gedeeltelijk, aan voldaan is. Het betreffen de volgende voorwaarden:




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.
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.

De houder is een hersteltermijn geboden van maximaal vijf werkdagen. De houder heeft het
pedagogisch beleidsplan herzien en binnen de afgesproken termijn opgestuurd naar de
toezichthouder. Op basis van de aanpassingen in het beleid kan worden geconcludeerd dat aan de
voorwaarden is voldaan.
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Een aantal voorwaarden zijn niet beoordeeld omdat deze niet van toepassing zijn op deze
locatie. Het betreffen de voorwaarden ten aanzien van het verlaten van de stamgroep en de inzet
van beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers.
Verantwoorde dagopvang
De houder draagt er zorg voor dat verantwoorde dagopvang wordt geboden, waarbij rekening
wordt gehouden met de ontwikkelingsfase van kinderen. Aan de hand van observaties van de
pedagogische praktijk (verjaardagsviering en tafelmoment) en interviews met beroepskrachten,
zijn de volgende voorbeelden uit de praktijk waargenomen:
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.
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots.
Praktijk: Op de groep heerst een sfeer van geborgenheid waar kinderen zich zichtbaar
prettig voelen. Kinderen zijn volop bezig met hun spel in de verschillende speelhoeken en tonen
nieuwsgierigheid.
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
en praten met taal die past bij de leeftijdsgroep.
Praktijk: De beroepskrachten vertellen bij iedere handeling, zoals het verschonen, duidelijk aan
kinderen wat ze (gaan) doen. Daarbij passen ze hun lichaamshouding aan, gaan ze door
hun knieën om op ooghoogte te praten.
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.
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich
uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen.
Praktijk: Dagelijks wordt een gevarieerd aanbod van spelmaterialen en activiteiten aangeboden
aan de hand van de thema trein. Hierin komen verschillende onderdelen aan bod als: tellen,
kleuren herkennen, knutselen, zingen, voorlezen en spelactiviteiten. De houten kalender wordt
tevens gebruikt om te bespreken welke dag het is, welk seizoen, het weer e.d.
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.
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen.
Praktijk: Een kind is aan het huilen doordat een ander kind speelgoed heeft afgepakt. Een
beroepskracht grijpt in en vraagt wat er aan de hand is en legt uit dat ze het speelgoed moeten
delen. De kinderen gaan op een rustige manier verder spelen.
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen.
Praktijk: Tijdens de verjaardagsviering worden kinderen gestimuleerd om om de beurt de jarige te
feliciteren en een kus of hand te geven. De beroepskrachten begeleiden de kinderen op
een positieve wijze hierin en bieden de kinderen de mogelijkheid om het ofwel zelfstandig te
doen dan wel samen.
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.
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De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken.
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.
Praktijk: Het dagprogramma heeft een duidelijke structuur, zoals de thematrein, de tafelmomenten
en vrij spelmomenten. Voor kinderen is het dagprogramma grotendeels bekend en voorspelbaar.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview (beroepskrachten)

Website (www.boemeltje-oisterwijk.nl)

Pedagogisch beleidsplan (versie 11-01-2018)

Huisregels 't Boemeltje

Observatie pedagogische praktijk

6 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-01-2018
Kinderdagverblijf 't Boemeltje te Oisterwijk

Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of de houder, beroepskrachten, invalkrachten en stagiaires in
het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. Daarbij is gecontroleerd of de
beroepskrachten in het bezit zijn van een passende beroepskwalificatie.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van
personeelsroosters en presentielijsten.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
groepen.
Verklaring omtrent het gedrag
De houders en beroepskrachten beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. De
verklaringen omtrent het gedrag zijn bij aanvang van de werkzaamheden overgelegd. Aangezien
binnen het kinderdagverblijf geen beroepskrachten in opleiding of vrijwilligers worden ingezet, zijn
deze voorwaarden niet beoordeeld.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie overeenkomstig de cao
kinderopvang.
Aantal beroepskrachten
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters van de laatste 2 weken van
december 2017 blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige
kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten.
Tevens wordt voldaan aan de inzet van ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten
bij het afwijken van de beroepskracht-kindratio. Tussen 7:30 en 8:30 uur en tussen 17:00 en
18:00 uur wordt 1 beroepskracht ingezet. Dit is conform de beschrijving in het pedagogisch
beleidsplan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf beschikt over één stamgroep van maximaal twaalf kinderen in de leeftijd
van nul tot vier jaar.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag (beroeprachten en houders)

Diploma's beroepskrachten (beroeprachten en houders)

Presentielijsten (december 2017)

Personeelsrooster (december 2017)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgesteld en
hiernaar wordt gehandeld. Het beleid dient samen met de beroepskrachten een continue proces te
zijn van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
In het beleid wordt gekeken of de voornaamste risico's met grote gevolgen voor kinderen en het
risico op grensoverschrijdend gedrag zijn beschreven en welke maatregelen worden getroffen om
de risico's te beperken. Daarnaast wordt gekeken naar de achterwachtregeling en de inzet van
volwassenen die gekwalificeerd zijn voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en
gezondheid.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Op basis van een steekproef uit
de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn. De volgende nieuwe/gewijzigde voorwaarden uit het
veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn beschreven:

De werkwijze om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen.

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen en
de te nemen maatregelen die worden getroffen.

Hoe kinderen worden geleerd om te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor de veiligheid
en gezondheid beperkt zijn.

De wijze waarop het beleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van het
vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.

De wijze waarop het beleid en evaluaties daarvan inzichtelijk zijn.

Het vierogenprincipe.

De achterwachtregeling bij aanwezigheid van slechts één beroepskracht.
Tijdens het intakegesprek met ouders wordt besproken dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
ter inzage op de locatie ligt. Indien wijzigingen worden aangebracht, wordt dit met de
oudercommissie besproken en komen wijzigingen terug in de nieuwsbrief voor
ouders. Veranderingen in het beleid worden tevens met de beroepskrachten besproken en
genoteerd in een schrift, zodat zij onderdeel uitmaken van het proces van opstellen beleid,
implementeren, evalueren en actualiseren.
Grensoverschrijdend gedrag
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag benoemd.
De beschrijving van de risico's op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten (in opleiding),
overige volwassenen en kinderen en de maatregelen die worden genomen om de risico's te
beperken, is te beknopt en daarmee onvoldoende concreet.
De houder is in de gelegenheid gesteld om binnen overleg en overreding het beleid aan te passen
zodat alsnog aan de voorwaarden kan worden voldaan. De houder is een hersteltermijn geboden
van maximaal vijf werkdagen. De documenten zijn, binnen de afgesproken termijn, opgestuurd
naar de toezichthouder en meegenomen in de beoordeling. Op basis van de aanpassingen in het
beleid kan worden geconcludeerd dat aan de voorwaarden is voldaan.
Eerste hulp aan kinderen
Tijdens het inspectiebezoek is geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de inzet van ten
minste één volwassene die voldoende gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen. Momenteel zijn 2 beroepskrachten, tevens houders, in het bezit van een EHBO certificaat
(niet specifiek voor kinderen) en 3 beroepskrachten van een BHV certificaat. Deze certificaten
voldoen niet aan de eisen zoals in de Regeling Wet kinderopvang zijn aangeduid.
De houder deelt na de inspectie mede dat 3 beroepskrachten zijn ingeschreven voor de
cursus 'Eerste Hulp aan Baby's en Kinderen' van het Oranje Kruis. Op 18 januari jl. heeft de houder
de certificaten van deze beroepskrachten overgelegd en daarmee wordt alsnog voldaan aan de
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gestelde voorwaarde. De overige 2 beroepskrachten die geen certificaat zullen niet alleen op de
dagopvang worden ingezet, maar zullen vanaf 6 april alsnog de cursus gaan volgen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview (beroepskrachten)

Huisregels/groepsregels (versie inzage website 17-01-2018)

Veiligheid en gezondheid beleid, versie 11-01-2018

Observatie groep

EHBO certificaten
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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)

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 2a 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 2b 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 2c 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 minimum aantal
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 3a en 7 lid 2 en 4 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
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet 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 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 3a 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)
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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)

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 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 3a 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 3b 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 3c 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 3d 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 3e 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 beroepskrachtkindratio 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 3f, 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, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)

12 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-01-2018
Kinderdagverblijf 't Boemeltje te Oisterwijk

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf 't Boemeltje
000056831730
12
Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf 't Boemeltje
Langvennen-Zuid 127
5063CA Oisterwijk
56831730
Ja

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

:
:
:
:
:

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oisterwijk
: Postbus 10101
: 5060GA OISTERWIJK

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-01-2018
18-01-2018
Niet van toepassing
23-01-2018
23-01-2018
23-01-2018

: 13-02-2018
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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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