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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 jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het
kindcentrum en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van het
huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per onderdeel verder uitgewerkt.
Algemeen
Kinderopvang Blij is een particulier kinderdagverblijf en is gevestigd in basisschool De Wegwijzer in
Sint-Michielsgestel. De kinderen worden opgevangen in twee stamgroepen, te weten:
•
•

Babygroep: maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2/ 2,5 jaar oud
Peutergroep: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2/ 2,5 tot 4 jaar oud

Momenteel biedt kinderopvang Blij aan de Brouwerstraat 2 opvang aan maximaal 28 kinderen.
Echter staat het kindercentrum geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor de
opvang van 44 kinderen. Het kindaantal van 44 kinderen is gebaseerd op de opvang van 3
groepen. Een baby-, een peuter-, en een peuterarrangementgroep. De peuterarrangementgroep is
tijdelijk verhuisd.
De houders hebben aangegeven dat in 2020 een stuk aan de school gebouwd gaat worden
waarin de peuterarrangementgroep een groepsruimte krijgt. De peuterarrangementgroep zal dan
weer terug verhuizen naar deze locatie.
Twee van de drie eigenaressen zijn opgeleid tot pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij voeren
coachingsgesprekken, coachen op de werkvloer en tijdens de teamvergaderingen.

Recente inspectiegeschiedenis
Datum onderzoeken
Soort onderzoek
(afgelopen 3 jaar)
24-05-2017
jaarlijks onderzoek
01-09-2017
incidenteel onderzoek
n.a.v. een klacht
07-04-2018
jaarlijks onderzoek
14-11-2019

jaarlijks onderzoek

Oordeel
voldoet aan alle getoetste voorwaarden
voldoet aan de getoetste voorwaarden
na overleg en overreding wordt aan de
getoetste voorwaarden voldaan
voldoet aan alle getoetste voorwaarden

Huidig onderzoek
Op 15 juli 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij Kinderopvang Blij.
In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden uit de volgende domeinen beoordeeld:
•
Pedagogisch klimaat
•
Personeel en groepen
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•

Veiligheid en gezondheid

Bevindingen
Tijdens de inspectie worden er in twee stamgroep(en), 12 kinderen opgevangen door
drie beroepskrachten.
Er zijn gesprekken gevoerd met alle beroepskrachten, diverse documenten zijn ingezien en er heeft
observatie op de opvanglocatie plaatsgevonden. Op verzoek van de toezichthouder zijn vooraf en
na afloop van de inspectie een aantal documenten toegestuurd. Deze documenten zijn
meegenomen in de beoordeling.
Tijdens de inspectie laat de praktijk een ontspannen beeld zien. Alle kinderen worden gezien en
betrokken bij diverse activiteiten. De interactie beroepskrachten kind en kinderen onder elkaar is
goed en oogt vertrouwd. Er heerst een positieve sfeer.
Er zijn tijdens de inspectie de volgende overtredingen geconstateerd:
•
het beleid veiligheid en gezondheid is niet actueel
•
het beleid veiligheid en gezondheid is niet volledig
•
het beleid veiligheid en gezondheid bevat geen concrete beschrijving van de inzichtelijkheid
van het beleid.
Herstelaanbod
Naar aanleiding van bovenstaande overtredingen, is aan de houder een herstelaanbod gedaan. Dit
betekent dat de houder in de gelegenheid wordt gesteld om alle overtredingen lopende het
onderzoek op te lossen. De houder heeft aangegeven gebruik te willen maken van dit
herstelaanbod, en binnen de afgesproken termijn het herziene beleid aan de toezichthouder
toegestuurd.
De houder heeft een aanpassing gedaan in het beleid, echter is deze aanpassing niet afdoende
omdat deze aanpassing niet aan alle voorwaarden voldoet.
Conclusie
Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder na herstel aanbod niet voldoet aan alle
getoetste voorwaarden.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
KDV Blij heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische visie
is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor deze
kinderopvanglocatie.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
pedagogisch beleid. Vier keer per jaar vindt een teamoverleg plaats waar onder meer het
pedagogisch beleid wordt besproken.
Dit blijkt uit gesprekken met de beroepskrachten en is terug te zien notulen.

Uit de observatie en uit de interviews met de beroepskrachten blijkt dat ze handelen volgens het
pedagogisch beleidsplan. Bijvoorbeeld:
"Wij willen een vertrouwensband met het kind op bouwen. Elkaar leren kennen. Het kind
veiligheid bieden hierin is een belangrijk aspect. Wij stimuleren het kind in spel- en of contact
zoeken met andere kinderen in de groep.
Wij communiceren veel met de kinderen door allerlei gesprekjes te voeren en belangstelling te
tonen voor wie ze zijn en wat ze doen."
Dit is in de praktijk te zien, er wordt veel gecommuniceerd en de beroepskrachten vertellen continu
wat ze zien en wat ze (gaan) doen. Kinderen vertonen ontspannen gedrag en voelen zich vrij om te
zeggen wat ze willen en denken. De beroepskrachten gaan hier vervolgens leeftijdsadequaat op in.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Pedagogische praktijk
Door middel van een observatie op de groep(en) wordt de pedagogische praktijk beoordeeld. De
toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin
opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde
dagopvang. Namelijk:
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- het bieden van sociaal emotionele veiligheid
- het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties
- het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen.
Vanwege de corona-voorzorgsmaatregelen heeft er een korte observatie van de pedagogische
praktijk plaatsgevonden op woensdagochtend 15 juli. Gedurende deze observatie zijn de
volgende activiteiten waargenomen:
•
•

Vrij spelen binnen en buiten
Tafelmoment fruit eten en drinken, handen wassen

Op basis van de observatie is geconstateerd dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde die binnen dit onderdeel van toepassing is.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (d.d. 15-07-2020)
Pedagogisch beleidsplan (BELEIDSPLAN maart 2020_)
Notulen teamoverleg (14 november 2019-2, 9 maart 2020, 3 juni 2020)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houders, beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en/of vrijwilligers van deze locatie, zijn
allen ingeschreven in het personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het
gedrag en door de houder gekoppeld aan de organisatie.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Opleidingseisen
De diploma’s van de beroepskrachten, invalkrachten en pedagogisch beleidsmedewerker van deze
locatie zijn reeds ingezien.
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat de inzet van de
beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio) volgens de rekenregels
van het Besluit kwaliteit kinderopvang, bijlage 1, onderdeel a, tabel 1 wordt uitgevoerd.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op deze locatie van KDV Blij worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het
kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen:
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•
•

Een babygroep van 12 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar
Een dreumesgroep van 7 kinderen in de leeftijd van 1,5 - 2,5 jaar

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

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (d.d. 15-07-2020)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Presentielijsten (week 28 en 29 van het jaar 2020)
Personeelsrooster (week 28 en 29 van het jaar 2020)
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit:
•
•

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
Protocollen

Beleid
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze
risico’s zich voordoen.
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd
om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen.
Echter; het beleid is niet aangepast op de huidige leefregels en daarmee niet actueel. In het beleid
wordt niet gesproken over de risico’s die het Corona-virus (COVID-19) met zich meebrengen en de
voorzorgsmaatregelen die op kinderdagverblijf Blij worden genomen. Ook is dit niet terug te zien
in de notulen van de vergadering(en). Tijdens het locatiebezoek is zichtbaar dat er wel degelijk
maatregelen zijn genomen en aanpassingen zijn gedaan, deze dienen derhalve ook opgenomen te
zijn in het beleid.
Het beleid bevat geen 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. Beschreven staat wel dat nieuwe beroepskrachten en stagiaires wegwijs worden gemaakt
in het beleid. Met betrekking tot ouders staat beschreven: "Ouders kunnen ons beleid voor
Veiligheid en Gezondheid inzien. Dit beleid is te verkrijgen via de leidster."
Dit is niet voldoende concreet en omvat niet de gehele wettelijke voorwaarde.

Vierogen principe
In het beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde
gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden. Dit is in de praktijk zichtbaar.
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Conclusie
De houder voldoet niet aan alle getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing
zijn.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevinding een
herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan
worden.
Bevindingen na de hersteltermijn
Na afloop van de hersteltermijn zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld.
Hieruit is gebleken dat de overtredingen deels hersteld zijn.
Voldoende hersteld, 1 voorwaarde:
- De houder heeft de risico's aangepast en een hoofdstuk 'Corona' toegevoegd
Onvoldoende hersteld, 3 voorwaarden:
- Het beleid is nog niet actueel daar de beschreven maatregelen niet volledig overeen komen met
hetgeen in de praktijk is geconstateerd, namelijk de maatregelen omtrent breng- en
haalmomenten van kinderen
- De houder heeft geen aanpassing gedaan in de omschrijving met betrekking tot het
inzichtelijkheid maken van het beleid inclusief de evaluaties van het beleid
Conclusie
De houder voldoet niet aan alle getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing
zijn.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na
herstelaanbod, niet is voldaan:
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 plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
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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 )

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

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (d.d. 15-07-2020)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2020.docx)
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid aangepast juli 2020.docx
11 van 18

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-07-2020
Kinderopvang Blij te Sint-Michielsgestel

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)
12 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-07-2020
Kinderopvang Blij te Sint-Michielsgestel

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 1.48d lid 3 en 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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
13 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-07-2020
Kinderopvang Blij te Sint-Michielsgestel

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 plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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 )
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)
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 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 )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang Blij

Website

: http://www.kinderopvangblij.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000054803381

Aantal kindplaatsen

: 44

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Blij

Adres houder

: Brouwerstraat 2

Postcode en plaats

: 5271 XR Sint-Michielsgestel

KvK nummer

: 54803381

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Hart voor Brabant

Adres

: Postbus 3024

Postcode en plaats

: 5003 DA Tilburg

Telefoonnummer

: 088-3686845

Onderzoek uitgevoerd door

: S. van Loo

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Sint-Michielsgestel

Adres

: Postbus 10000

Postcode en plaats

: 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL

Planning
Datum inspectie

: 15-07-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 21-07-2020

Zienswijze houder

: 22-07-2020

Vaststelling inspectierapport

: 22-07-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 22-07-2020

Verzenden inspectierapport naar

: 22-07-2020
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gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: 13-08-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De
beoordeling van de toezichthouder is niet veranderd na het indienen van de zienswijze van de
houder.
Geachte GGD Inspectrice,
Op 15-07-2020 heeft u een inspectie uitgevoerd bij Kinderopvang Blij. Naar aanleiding van uw
inspectie ontving ik uw inspectierapport. In dit rapport worden een aantal zaken genoemd waar wij
graag onze zienswijze op geven.
Het is bijzonder fijn om in het rapport terug te lezen dat tijdens de inspectie de praktijk een
ontspannen beeld laat zien. Alle kinderen worden gezien en betrokken bij diverse activiteiten. De
interactie beroepskrachten kind en kinderen onder elkaar is goed en oogt vertrouwd. Er heerst een
positieve sfeer. Voor ons is dit een waardevolle observatie, omdat dit ons het belangrijkste is.
Over onderstaande willen wij toch onze aanvulling geven omdat wij ons niet kunnen vinden in
hetgeen u als overtreding beschrijft.
U schrijft:
Echter; het beleid is niet aangepast op de huidige leefregels en daarmee niet actueel. In het beleid
wordt niet gesproken over de risico’s die het Corona-virus (COVID-19) met zich meebrengen en de
voorzorgsmaatregelen die op kinderdagverblijf Blij worden genomen. Ook is dit niet terug te zien in
de notulen van de vergadering(en). Tijdens het locatiebezoek is zichtbaar dat er wel degelijk
maatregelen zijn genomen en aanpassingen zijn gedaan, deze dienen derhalve ook opgenomen te
zijn in het beleid.
“Wij hebben gebruik gemaakt van het herstel aanbod. Hierbij hebben wij het beleidsplan Veiligheid
en Gezondheid up to date gemaakt. Het protocol Corona is toegevoegd aan het Beleidsplan
Veiligheid en Gezondheid. Hierin staat beschreven wat de werkwijze is en welke
voorzorgsmaatregelen er zijn genomen. Ook staat hierin beschreven wat de ernstige gevolgen
kunnen zijn van Corona. Dit protocol is ingegaan sinds de heropening van het kinderdagverblijf en
is in gebruik genomen naast het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. De oudercommissie heeft
het Protocol ter inzage gehad en goedgekeurd. Het protocol is naar alle werknemers gemaild. De
ouders zijn via digitale brieven steeds op de hoogte gebracht van de maatregelen die genomen
werden op het kinderdagverblijf. De belangrijkste maatregelen voor ouders stonden hierin
beschreven. Ook dit protocol ligt en lag ter inzage op het kinderdagverblijf.
U schrijft: Het beleid bevat geen 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. Beschreven staat wel dat nieuwe beroepskrachten en stagiaires
wegwijs worden gemaakt in het beleid. Met betrekking tot ouders staat beschreven: "Ouders
kunnen ons beleid voor Veiligheid en Gezondheid inzien. Dit beleid is te verkrijgen via de leidster."
Dit is niet voldoende concreet en omvat niet de gehele wettelijke voorwaarde.
In ons beleidsplan staat: "Ouders kunnen ons beleid voor Veiligheid en Gezondheid inzien. Dit
beleid is te verkrijgen via de leidster."
Wij dat het voor ouders duidelijk is dat het op het kinderdagverblijf te verkrijgen is. Er ligt een
papieren versie op het kinderdagverblijf en ouders kunnen het ook via de mail opvragen.
U schrijft: Onvoldoende hersteld, 3 voorwaarden: - Het beleid is nog niet actueel daar de
beschreven maatregelen niet volledig overeen komen met hetgeen in de praktijk is geconstateerd,
namelijk de maatregelen omtrent breng- en haalmomenten van kinderen.
In ons Corona protocol staat beschreven:
▪ Beperk het aantal ouders binnen de kinderopvang, laat slecht één ouder in het pand toe.
Indien mogelijk, laat ouders de kinderen vanaf buiten bij bijvoorbeeld een branddeur de kinderen
gelijk op de groep brengen.
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Deze laatste zin is op dit moment van toepassing en dat is wat u in de praktijk heeft
geconstateerd. Er komen geen ouders binnen en wij laten de ouders de kinderen buiten brengen.
Dit is nu mogelijk omdat het weer dit toe laat.
Wij zijn erg trots als houders van Kinderopvang Blij. De sfeer bij onze kinderopvang is fijn en de
kinderen zijn vertrouwd. Wij hebben allemaal kundige liefdevolle leidsters werkzaam die dagelijks
100% alles geven om de kinderen een fijne dag te bezorgen. Wij vinden het dan ook fijn dat u dit
opgemerkt heeft.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Blij
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