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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Algemeen  
Kinderdagverblijf Torenlei heeft een aanvraag gedaan voor opname in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) . Het betreft het exploiteren van een kinderdagverblijf en buitenschoolse 
opvang. De opvang zal bestaan uit 1 groep in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. En 1 groep 
buitenschoolse opvang. De houder is voornemens om 9 januari 2019 te gaan starten. 
 
Onderzoek voor registratie 
Op dinsdag 8 januari 2019 heeft in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek een aangekondigd 
onderzoek voor registratie plaatsgevonden. De GGD heeft beoordeeld of de exploitatie 

redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bij of krachtens de gestelde regels uit 

de Wet kinderopvang. 
Voorafgaand aan het onderzoek voor registratie is de houder gevraagd om documenten ter 
beoordeling te overleggen. De beoordeling baseert zich op de documenten die door de houder zijn 
overgelegd, het locatiebezoek en het interview met de houders kinderopvang op locatie. 
 

Tijdens het onderzoek zijn alle voorwaarden die op dit kind centrum van toepassing zijn 
onderzocht. 
 
Conclusie 
Kinderdagverblijf de Torenlei voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek 
zijn beoordeeld. Het advies aan de gemeente is om kinderdagverblijf de Torenlei op te nemen in 
het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Binnen drie maanden na start exploitatie zal er een 

onderzoek na registratie plaatsvinden. 
 
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 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Binnen het onderdeel registratie, wijzigingen en administratie wordt het wettelijk kader beschreven 
voor toezicht en handhaving bij kindercentra. Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het 

starten van een kindcentrum dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang 
verzorging en opvoeding biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de 
maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. 
  
 
Registratie 

 

Kinderdagverblijf de Torenlei is voornemens om, indien uit het onderzoek voor registratie blijkt dat 
de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels, 
per 9 januari 2019 de opvang te starten. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Schriftelijke overeenkomst(en) 
• Aanvraag Exploitatie 
• Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid 
• De wijze waarop wordt zorggedragen dat in de praktijk wordt gewerkt volgens    

het pedagogisch beleid. 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang 
 
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor kinderdagverblijf de Torenlei 
waarin de kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
 
Samenwijs Opvang & Onderwijs stellen het kind centraal. 

Ieder kind krijgt de aandacht en de zorg die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken, te 
ontwikkelen en het recht op een toekomstperspectief dat daarbij aansluit.  
Naast de pedagogisch medewerker is er ook pedagogische coaching die zich enerzijds op het 

implementeren van de beoogde werkwijze om het kind maatwerk te bieden en anderzijds om het 
eigen probleemoplossend vermogen van pedagogisch medewerkers te activeren en te stimuleren 
om mee te denken welke oplossingen toepasbaar zijn in hun eigen situatie. 
De pedagogische coach wordt begeleid door de pedagogische beleidsmedewerker, die werkzaam is 
voor de kwaliteitsontwikkeling voor Samenwijs Opvang & Onderwijs. 
 
 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 
 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang. 
• 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 werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
• 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. 

• De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 

• Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra 
dagdelen. 

• De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid (met uitzondering van vrijwilligers, 
daar geen gebruik van wordt gemaakt). 
 
 

Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Voorschoolse educatie 
 

Kinderdagverblijf de Torenlei werkt met de VVE Methodiek Puk en Ko. 
Deze is geïmplementeerd in de werkwijzen van de peutergroep. 
 

Middels VVE stimuleren de pedagogisch professionals de peuters in hun ontwikkeling op de 
relevante ontwikkelingsgebieden: 
- sociaal emotioneel 
- lichamelijk 
- cognitief (m.n. rekenen en taal) 
 
Voor de peuteropvang volgt Stichting Samenwijs het gemeentelijk beleid: in de leeftijd van 2 tot 4 

jaar hebben peuters het recht om2 dagdelen per week de peuteropvang te bezoeken. Peuters die 
extra ondersteuning nodig hebben en daarvoor ook een indicatie van het consultatiebureau hebben 
ontvangen kunnen meer dagdelen terecht. Het principe is dat die peuters vanaf 2 ½ jaar 3 
dagdelen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen geplaatst worden in de Torenlei.    
 
Bij de Peuteropvang wordt via een observatielijst het ontwikkelingsverloop van kinderen in de 

leeftijd van 2-4 jaar gevolgd. De observatielijst wordt door de mentor van een kind ingevuld en is 

gericht op de lichamelijke, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. Elk kind is goed in 
beeld. Een keer in het jaar vinden er oudergesprekken plaats, waarin de inhoud van de 
observatielijst met hen wordt doorgenomen. 
 
De oudere peuters krijgen met 3,9 jaar een oudergesprek waarbij na toestemming van de ouders 
de leerkracht ook wordt uitgenodigd om bij het eind gesprek aanwezig te zijn. Als de kinderen 4 

jaar zijn geworden en een overstap gaan maken naar de BSO dan vult de mentor van het kind het 
formulier interne overdacht KDV naar BSO in met toestemming van de ouders. Hier staan de 
belangrijkste gegevens en bijzonderheden van de kinderen vermeld. Tevens kunnen ouders er voor 
kiezen om een intake BSO te laten plaatsvinden. 
 
Zodra blijkt dat een ontwikkelingsgebied van kind extra aandacht nodig heeft, dan krijgt hij daar in 
het spel een extra stimulans in aangeboden. Wanneer na het invullen van de observatielijst blijkt 

dat een kind nog steeds moeite heeft met een bepaald ontwikkelingsgebied maakt de 
contactpersoon een handelingsplan voor dit kind. In dit handelingsplan beschrijft zij welke 
activiteiten met dit kind gedaan worden om dit kind extra te ondersteunen/stimuleren.  
Na een half jaar vult zij de observatielijst nogmaals in zodat zij de ontwikkeling van dit kind nog 

beter kan volgen. Zo wordt zichtbaar hoe het kind reageert op de geboden ondersteuning en 
stimulering en wordt er gekeken of deze ondersteuning toereikend is. Zo nodig wordt het plan 

bijgesteld. 
 
In het kader van vroeg signalering kan het in sommige situaties voor de ontwikkeling van een kind 
wenselijk zijn na overleg met ouders contact op te nemen met het zorgteam. Het contact met de 
ouders is hierbij van essentieel belang; de privacy moet gewaarborgd zijn en de overdracht vindt 
pas plaats na toestemming van de ouders. 
 

Opleidingsplan: 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld. 
In het opleidingsplan staat voldoende beschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden van 
de beroepskracht voorschoolse educatie onderhouden wordt. 
In het opleidingsplan worden de volgende onderwerpen op concrete en toetsbare wijze beschreven: 
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; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
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De beroepskrachten die zijn aangenomen zijn in het bezit van een getuigschrift wat is 
behaald, over ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie en de 3F 

taaltoets.  
 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Pedagogisch beleidsplan 
• 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 houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag en is gekoppeld in het 
personenregister. 
 

De beroepskrachten die zullen worden ingezet vanaf de opening van kinderopvang Torenlei 
beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag. Zij zijn opgenomen in de continue 
screening en zijn gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 

Er is (nog) geen sprake van inzet van stagiaires en/of vrijwilligers, deze voorwaarden zijn dan ook 
niet beoordeeld binnen dit onderdeel. 
 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 
 
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. 

 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen en de leeftijdsopbouw in de groep is verticaal, dat wil 
zeggen van 0 tot 4 jaar. 
De Torenlei biedt dagopvang vanaf de babyleeftijd met daarbij geïntegreerd de peuteropvang aan 

voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Binnen kinderopvang Torenlei zal de Nederlandse taal als voertaal worden gebruikt. 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 



 

9 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 08-01-2019 
Samenwijscentrum de Torenlei te Esbeek 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Veiligheidsbeleid 
• Gezondheidsbeleid 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens  
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

 
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld. 
In dit beleid is onder andere opgenomen: 
  

• De werkwijze om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te borgen; 
• De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen, 

Alsmede de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen; 

• Risico's op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en het vierogenprincipe; 
• Achterwachtregeling. 
• Verwijzing naar protocollen, zoals;  voeding  vermissing , uitstapjes, veilig slapen, hitte 

protocol etc. 
  
Het opgestelde beleid is een eerste aanzet en voldoet om de opvang op te kunnen starten. 
Wanneer de ruimtes daadwerkelijk in gebruik zijn, zal blijken of er nog aanpassingen nodig zijn. 

  
Punten die momenteel nog aangepast worden zijn; 
• Hoek van de trap afkanten, zodat het evacuatie bedje gemakkelijker er door kan bij 

calamiteiten 
• Wijwater ornament afschermen 
• Leuning van de trap  naar de aula hoger hangen 

• Tijdelijke dranghekken plaatsen om de buitenspeelplaats  

 
Daarnaast de opmerking door de toezichthouder dat de peuter toiletten buiten de groep liggen. 
Als een beroepskracht alleen staat zullen er passende maatregelen genomen moeten worden om 
de kinderen in de groep niet alleen achter te laten, als de beroepskracht met een kind naar het 
toilet moet. 
  

In het beleid is opgenomen hoe het continue proces van verbetering wordt vorm gegeven. 
Er zal frequent met alle medewerkers en directie geëvalueerd worden of het beleid nog actueel is 
en of er wijzigingen zijn geweest die aanpassingen vereisen. 
  
In elke teamvergadering zal een het beleid veiligheid en gezondheid behandeld en besproken 
worden. 
  

De vaste medewerkers beschikken over een geldige kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen. 
  
Conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

De meldcode is vertaald naar de eigen organisatie. 
 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (18-10-2018) 
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Accommodatie 
 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Passend ingerichte binnen- en buitenruimten 
• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten 

 
Bij dit 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 
 
  
Eisen aan ruimtes 
 
Binnenruimte 

De groepsruimte is 58,01 m2. (16 kindplaatsen 0-4 jaar) 
 
Het kindercentrum beschikt over 1 groepsruimte met een aparte slaapkamer met 3 dubbele 
bedden (6) en een los wiegje. 

De slaapkamer is voorzien van mechanische ventilatie en Co2 indicator. 
Er kan ook een raam open voor natuurlijke ventilatie.   
De groepsruimte zal nog verder worden ingericht met speelhoeken en een speel/klim toren. 

 
De peuters kunnen naast de basisruimte gebruik maken van de naast gelegen aula van de 
school en de leerplekken in de hal van de school om in kleine groepjes activiteiten te doen.   
Dit stimuleert kinderen om contact met elkaar te maken. Bovendien zien zij en spelen zij soms 
samen met de kleuters van de onderbouw in de centrale hal.  
Daarnaast stelt de groepsgrootte de pedagogisch professionals in staat stellen alle kinderen in 
beeld te hebben, te ondersteunen en te stimuleren bij hun spel. 

 
De groepsruimte is ingericht met een grote vrije vloer met kleden. Jonge kinderen vinden het 
heerlijk om op de vloer allerlei activiteiten te doen zoals spelen met de poppen, bouwen, knutselen 
etc. 
 
Een speelhuis wat nog komt biedt de mogelijkheid om te klimmen en klauteren, onderdoor te gaan, 

kiekeboe te spelen etc. 

Er is een knusse hoek bij het grote raam is er voor het uitzwaaien, voor te lezen of even lekker 
rustig te zitten. 
Een verhoogde box is er voor de allerkleinsten om desgewenst apart de wereld te verkennen. 
In de centrale hal van het Samenwijscentrum zijn hoeken ingericht waar de kinderen activiteiten 
kunnen doen op het gebied van lezen, fantasiespel, huishoek: hier ontmoeten de peuters ook de 
kleuters en kunnen er gemeenschappelijke activiteiten gedaan worden. 

 
 
Buitenruimte 
De kinderen gaan gebruik maken van het aaneengesloten buitenruimte. Deze is nu afgeschermd 
middels dranghekken. 
De buitenruimte is niet opgemeten, maar het  is aannemelijk dat er meer dan voldoende m² 
buitenspeelruimte aanwezig is voor het aantal op te vangen kinderen. 

 
Op basis van globale meting schatten we dat de buitenruimte minimaal 100 m2 is.  
Bij een volgende inspectie als de tuin is aangelegd, meten we definitieve vierkante meters op. 
 

Eind februari wordt de buitenruimte aangelegd/geplant. 
Tot die tijd kunnen de kinderen wel naar buiten,  is er alleen verharde ondergrond. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 

• Plattegrond 
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Ouderrecht 
 
Binnen ouderrecht worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Informatie 
• Klachten en geschillen 

 

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. 
  
 
Informatie 
 

De thuissituatie en de opvangsituatie zo goed mogelijk op het kind op de opvang af te stemmen, 
kunnen bij bijzonderheden de ouders en beroepskrachten digitaal via ouderportaal of via de mail 
informatie doorgeven. 
  

Door de ouder te laten participeren/bij te betrekken in de opvang gaat KDV de Torenlei met 
ouders in gesprek: 
 -       tijdens de dagelijkse overdracht bij halen en brengen; 

-        bij ouderavonden; 
-        bij de jaarlijkse 10 minutengesprekken; 
-        op aanvraag een individueel gesprek. 
  
De kinderopvang als dienstverlening is steeds in beweging en de ouders hebben recht op 
informatie over veranderingen en alles rondom de opvang en verzorging van het kind. 
  

Ouders worden op de hoogte gehouden door regelmatig op de hoogte van allerlei organisatorisch 
nieuws en activiteiten. 
 
De informatie wordt op de verschillende manieren verstrekt: 
• Website       

Deze wordt steeds up to date gehouden met nieuws over de locatie en activiteiten; 

• Nieuws van de Torenlei. 

De Torenlei brengt regelmatig digitale informatie uit over belangrijke zaken en eventuele 
wijzigingen met betrekking tot de organisatie. 

• Maandbericht 
Maandelijks ontvangt u een document door de pedagogisch professionals gevormd met daarin 
groepsnieuws die dienen als terugkoppeling van afgelopen week en vooruitblik op volgende 
week. 

• Ouderavonden 
Een (paar) keer per jaar wordt er een gezamenlijke ouderavond georganiseerd, waarbij met de 
ouders van gedachten gewisseld wordt over een relevant pedagogisch onderwerp of -
ontwikkelingen. De aanwezige ouders worden in de gelegenheid gesteld op de inhoud van de 
avond te reageren. Verder kunnen er avonden georganiseerd worden door derden, te denken 
valt aan bijvoorbeeld thuiszorg of de GGD, met onderwerpen die relevant zijn voor onze 
doelgroep. 

• 10 minutengesprekken 
Jaarlijks wordt er een 10 minutengesprek gepland om de ontwikkeling van het kind te 
bespreken. Op aanvraag van de ouder of vanuit het team is er een mogelijkheid om een extra 
gesprek te hebben 

  
 

Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Klachten en geschillen 
 

De houder is aangesloten bij de geschillencommissie, waarvan de procedure op de website 
inzichtelijk is. Tevens heeft de houder een interne klachtenregeling opgesteld, welke de wettelijke 
verplichte onderwerpen bevat en schriftelijk vastgelegd. 

 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Klachtenregeling (Samenwijs) 
• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

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 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) 
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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) 

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) 

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 

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, 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, 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 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) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een passende 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) 
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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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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) 

 

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) 
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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) 

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) 

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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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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, 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 

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: 
 - een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
   - 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; 
 - indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
 - 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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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 

dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 



 

20 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 08-01-2019 
Samenwijscentrum de Torenlei te Esbeek 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 

adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Samenwijscentrum de Torenlei 

Website : http://www.stichtingsamenwijs.nl 
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 : Stichting Samenwijs opvang 
Adres houder : Schoolstraat 38 
Postcode en plaats : 5081VH Hilvarenbeek 

KvK nummer : 41097499 
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 :  S van der Velden 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilvarenbeek 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 5080AA HILVARENBEEK 
 
Planning 

Datum inspectie : 08-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 14-01-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-02-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder stemt in met het conceptrapport. Een zienswijze is hier niet van toepassing. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


