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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 
Algemeen  
Kinderdagverblijf Dikkertje Dap is gevestigd in een voormalig woonhuis te Haarsteeg. De opvang 
vindt plaats in twee groepsruimtes op de begaande grond. De ruimtes zijn passend ingericht voor 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. De kinderen worden opgevangen in een babygroep en 
een peutergroep.   

 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspecties van 2016 t/m 2018 is aan alle getoetste voorwaarden voldaan.   

 
Huidige inspectie 
Op donderdag 14 november 2019 heeft er een onaangekondigd jaarlijks inspectieonderzoek 

plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Dikkertje Dap te Haarsteeg. De pedagogische praktijk is 
beoordeeld door middel van observatie op de groep, een aantal documenten zijn doorgenomen en 
er heeft een gesprek plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten en met de houder. 
 
Conclusie  
Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 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 het pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld:  
 
• Pedagogisch beleid 
• Pedagogische praktijk   
 

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 

Kindcentrum Dikkertje Dap heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 

pedagogische visie is beschreven.   
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Periodiek vindt een teamoverleg plaats waar het pedagogisch beleid wordt 
besproken. 
 

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 donderdagochtend tussen 
10.00 uur en 11.30 uur, op de volgende momenten: 

 
• In bed leggen/uit bed halen baby’s; 
• Verschonen; 
• Vrij spel. 
 
Op de ochtend van de inspectie zijn de opa's en oma's van de kinderen tussen 10.00 en 11.00 
uur uitgenodigd op de peutergroep van het kinderdagverblijf. Ze starten in een kring, waar de 

beroepskrachten samen met de kinderen en de opa's en oma's liedjes zingen. Plakboeken van de 
kinderen worden getoond en kinderen laten zichtbaar trots hun werkjes zien aan opa en/of oma. 
Om 11 uur verlaten de opa's en oma's de locatie en de kinderen gaan direct vrij spelen met elkaar. 
 

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. De 
beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien en wat ze 

gaan doen. De kinderen zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Het is 
zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. Er wordt gewerkt met een vast 
team van beroepskrachten. Door de inzet van vaste beroepskrachten ontstaat het gevoel van 
veiligheid bij kinderen.  
Bijvoorbeeld: Tijdens het verschonen praten de beroepskrachten tegen de kinderen; "Heb je lekker 
geslapen x?"  Een kind zit op de grond en pakt een rugzakje. De beroepskracht ziet dit en zegt: 
"Wat ga je pakken x...je jasje?" 

Een kind is verdrietig als oma weggaat. Een beroepskracht ziet dit en gaat een spelletje doen met 
het kind. 
 
De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de 
ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. Dit draagt 
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bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen. De beroepskrachten bieden structuur 

en stellen grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, consequente en respectvolle manier. Voor 
kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht en waar zij zich aan moeten houden. Er 
wordt een vaste dagritme gehanteerd met vaste, voorspelbare onderdelen. De beroepskrachten 
vertellen wat ze zien en wat ze gaan doen. 

 
Persoonlijke competentie  
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve 
vaardigheden te ontwikkelen.  
Bijvoorbeeld: Een beroepskracht zit op de grond en leest een boekje samen met een kind. Het kind 
wijst plaatjes aan in het boek en de beroepskracht benoemd ...bloem, kikker... 
 

De inrichting van de ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het 
ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderen. Voor de kinderen zijn specifieke 
speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek speldoel, zoals een huishoek, bouwhoek, 
leeshoek. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en toegankelijk neergezet. De beroepskrachten 
begeleiden de kinderen bij hun spel. Er is ruimte voor vrij spel of kinderen mogen (op bepaalde 

momenten) kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 

Bijvoorbeeld: Als de opa's en oma's vertrokken zijn, verdelen de kinderen zich over de 
verschillende speelhoekjes. Enkele kinderen spelen met blokken in de bouwhoek, anderen spelen in 
de poppenhoek.  
 
Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 

luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 
kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij.  
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 
normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 

herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De 

beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg 
wanneer iets niet mag en waarom het niet mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en 
hanteren de algemeen aanvaarde normen en waarden.  
 
Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview (Houder en beroepskrachten) 
• Observatie(s) (Op de babygroep en op de peutergroep) 
• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 

• Notulen teamoverleg (Laatste teamoverleg terug te vinden in de map op locatie dateert van 7-
11-2018) 

 

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 
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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 beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De 
steekproef bestaat uit beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en/of vrijwilligers die tijdens het 
onderzoek aanwezig zijn. 
Beoordeeld is of deze personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door de 
houder zijn gekoppeld. De aanwezige beroepskrachten, invalkrachten, stagiairs en/of vrijwilligers 
zijn opgenomen in het personenregister en gekoppeld aan de houder.   
 

Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 

 
 

Opleidingseisen 

De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de 
aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat zij over een passende 
opleiding overeenkomstig de cao kinderopvang beschikken.   
 
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recente cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. 

 
Op het kindercentrum zijn 2 stagiaires werkzaam, die boventallig worden ingezet op een vaste 
groep. Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet, op basis van formatieve 
inzetbaarheid.   
 

Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn 
 
 

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

Op basis van de bevindingen tijdens het huidige onderzoek en een steekproef van de 

aanwezigheidslijsten en roosters 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, bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik gemaakt 
kan worden van vaste (inval) beroepskrachten.    
 

Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder zorgt ervoor dat een pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet die de 
beroepskrachten op de werkvloer coacht en zich bezig houdt met de ontwikkeling en de 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. De pedagogisch beleidsmedewerker is 
gekwalificeerd of volgt een scholing waarvoor een overgangstermijn geldt van maximaal twee jaar 
met een einddatum van 1 januari 2021. 
 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald op houderniveau aan de hand van 
de volgende formule; (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch 
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medewerkers). Of de benodigde uren ook daadwerkelijk zijn ingezet, kan alleen worden beoordeeld 

op het moment waarop wordt aangetoond dat iedere pedagogisch medewerker coaching heeft 
gehad en de nodige uren aan beleidsvoornemens en implementatie zijn besteed. 
 
 

Tijdens een inspectie in 2020 zal de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker worden 
beoordeeld. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op Kinderdagverblijf Dikkertje Dap worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. 
Het kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen:   

 
• babygroep: hier worden kinderen opgevangen vanaf 6 weken tot 2 jaar. 
   Maximaal worden er 9 kinderen opgevangen. 

• peutergroep: hier worden kinderen opgevangen vanaf 2 tot 4 jaar. 
   In deze groep zitten maximaal 16 kinderen. 
 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team beroepskrachten. De beroepskrachten 
worden vast ingeroosterd op de groepen. Per dag is er ten minste één vaste beroepskracht 
werkzaam op de groep.   
Alle kinderen hebben een mentor. Periodiek worden door de mentor ontwikkelingslijsten ingevuld.   
 
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Houder en beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Op de babygroep en op de peutergroep) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Plaatsingsoverzicht (Week 45 en donderdag 14 november) 
• Presentielijsten (Week 45 en donderdag 14 november) 
• Personeelsrooster (Week 45 en donderdag 14 november) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
 

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 opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
Het beleid bestaat uit: 
 
- Beleid veiligheid- en gezondheid; 
- Plan van aanpak; 
- Diverse protocollen; 
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Risico's, maatregelen en handelswijze 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn 
beschreven. Alsmede de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het 
beleid een beschrijving 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.   

 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Periodiek vindt een teamoverleg plaats waar dit beleid wordt 
besproken.   
 
Het beleid vormt een continuproces. De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel 
beroepskrachten als ouders. Het beleid is op locatie in te zien.   

Tijdens het teamoverleg van de pedagogisch medewerkers is het bespreken van mogelijke 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken snel 
bespreekbaar te maken en bij te sturen 
Het Beleidsplan veiligheid en gezondheid wordt elk jaar in het vierde kwartaal geactualiseerd. De 
houder is daarvoor verantwoordelijk. Het geactualiseerde beleidsplan wordt voor advies aan de 

oudercommissies voorgelegd voordat het wordt vastgesteld. 

 
Grensoverschrijdend gedrag 
De houder beschrijft de risico's op grensoverschrijdend gedrag, de te nemen / genomen 
maatregelen en de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen.  Beschreven is hoe de houder 
ervoor zorgt dat de beroepskrachten (in opleiding), vrijwilligers en stagiairs tijdens de 
werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene 
(vierogenprincipe).   

 
 Achterwacht 
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De houder waarborgt dit door zelf 
telefonisch bereikbaar te zijn als achterwacht, samen met een aantal vaste beroepskrachten.   
 
Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 

De certificaten van de aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat de 

meeste beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De 
houder draagt er zorg voor dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die 
gekwalificeerd is.   
 
Conclusie na herstelaanbod 

Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 

dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder gebruikt het 
afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of 

het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.     
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 
gesprekken met beroepskrachten en de houder.    
 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview (Houder en beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Op de babygroep en op de peutergroep) 
• EHBO certificaten 
• Website 
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• Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie 2019) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Versie juni 2018) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

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

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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) 
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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 

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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van 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; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

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

kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

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

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

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 

verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 

aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een 
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het 
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

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

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

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

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

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

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

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

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

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder 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 beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

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

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

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

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

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

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

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

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

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

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

kinderopvang) 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KC Dikkertje Dap 
Website : http://www.dikkertjedap-haarsteeg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000012932248 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Allegonda Lucia Maria Junggeburth Groothuis 
KvK nummer : 16071396 

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 :  M. de Kort 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heusden 
Adres : Postbus 41 

Postcode en plaats : 5250AA VLIJMEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-11-2019 

Vaststelling inspectierapport : 03-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 24-12-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


