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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang . He t b e t reft
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 toezich t . Dit d o e n z ij o m
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Algemeen
Kindcentrum Het Groene Spoortje is gevestigd in Hulten en onderdeel van Agrarische Kinderopvang
Buitenlust. Het kinderdagverblijf beschikt over ruime en uitdagende buitenruimte. Er is een
moestuin, een klimheuvel met glijbaan, een blote voetenpad, een zandbak en er zijn enkele dieren,
zoals schapen, kippen en konijnen.
Kinderdagverblijf Het Groene Spoortje biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot e n me t 4
jaar oud. De opvang vindt plaats in drie verticale groepen van elk maximaal 16 kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar oud, waarvan één groep enkel op woensdag en vrijdag is geopend.
Daarnaast biedt Het Groene Spoortje buitenschoolse opvang (BSO) aan voor kinderen tot ongeveer
7 jaar oud (tot einde schooljaar groep 2). De opvang van BSO kinderen is kleinschalig en vindt
gezamenlijk plaats met de opvang van de kinderen van het kinderdagverblijf in de 3+ groep. In
deze groep worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar opg e va n gen . O md a t d e
opvang van dagopvang en buitenschoolse opvang kleinschalig is en altijd gezamenlijk plaat svin dt ,
geldt dit inspectierapport voor beide opvangsvormen.

Recente inspectiegeschiedenis
Datum
Soort
onderzoeken
onderzoek
30-10-2017
jaarlijks
onderzoek
10-09-2018
jaarlijks
onderzoek
05-02-2019
nader
onderzoek
12-06-2019
14-11-2019

nader
onderzoek
jaarlijks
onderzoek

Oordeel
Overtreding: m.b.t. de toestemmingsformulieren voor opvang
in een tweede stamgroep;
Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de onderdelen
Pedagogisch beleid en Veiligheids- en gezondheidsbeleid;
De overtredingen binnen het onderdeel P edagogisch beleid zijn
opgelost. Binnen het onderdeel Veiligheids- en
gezondheidsbeleid zijn nog niet alle overtredingen opgelost.
De overtredingen binnen het onderdeel Veiligheids- en
gezondheidsbeleid zijn opgelost.
Overtreding: verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang.
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Huidig onderzoek
Op dinsdag 28 juli 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij dit kdv.
In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden uit de volgende domeinen beoordeeld:

Registratie, wijzigingen en naleving handhaving

Pedagogisch klimaat

Personeel en groepen

Veiligheid en gezondheid

Ouderrecht
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 n a a flo o p
van de inspectie een aantal documenten nagestuurd. Deze documenten z ijn me e g e nome n in d e
beoordeling.
Tijdens de inspectie laat de praktijk een ontspannen beeld zien. Alle kind e re n w ord en g e zien e n
betrokken bij diverse activiteiten. Er heerst een positieve en gezellige sfeer. E r is o o k vo ld o e n d e
animo onder de kinderen om mee te doen aan de aangeboden activiteiten.
Overtredingen
Er zijn tijdens dit onderzoek de volgende overtredingen geconstateerd:
1. Kinderdagverblijf (kdv) Het Groene Spoortje is in het Landelijk Register Kinderopvang
geregistreerd voor maximaal 32 kindplaatsen. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er
maximaal 48 kinderen worden opge vangen. De houder van een kindercentrum dient dergelijke
wijzigingen onverwijld te mededelen aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is
geworden. De gemeente is hier sinds de wijziging niet van op de hoogte gesteld.
2. De houder en twee beroepskra chten zijn ten tijde van de inspectie niet ingeschreven in het
personenregister kinderopvang noch door de houder gekoppeld aan de organisatie.
Conclusie
Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder 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
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locat ie in h e t L a n d elijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van w at e r b e ke ken ,
gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
In het register staat het maximaal aantal kindplaatsen op 32 terwijl in de praktijk maximaal 48
kinderen worden opgevangen. Een houder is verplicht wijzigingen onverwijld te melden bij het
college van de gemeente conform artikel 1.47, lid 1 uit de Wet kinderopvang. De houder heeft deze
wijziging niet doorgegeven aan de gemeente.
Conclusie
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel va n t o e p assin g
zijn.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgend e voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenla nds e
kinderopvang en personenregister kinderopvang )
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Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid b e sch rijft d e h o u d er
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 in d elin g e n g ro ot t e
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het p e da gog isch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van w at e r b e ke ken ,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin d e ke n me rken de p ed ag ogis ch e
visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven s p ecifie k vo o r
deze kinderopvanglocatie.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid wordt regelmatig tijdens vergaderingen besp roke n e n
de beroepskrachten worden betrokken bij het opstellen en wijzigen hiervan. Dit blijkt uit de notulen
van de vergaderingen en uit de gesprekken met de beroepskrachten en de directeur.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Pedagogische praktijk
Door middel van een observatie op de groepen 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 het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van
persoonlijke en sociale competenties en he t ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen.
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend 28 juli 2020.
Conclusie
Op basis van de observatie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
Interview (Beroepskrachten en de pedagogisch coach)
Observatie(s)
Website
Huisregels/groepsregels (30-06-2020)
Pedagogisch beleidsplan (Januari 2019)
Notulen teamoverleg (01-05-2020, 19-05-2020, 15-06-2020)
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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 mo e t
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van h e t
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 w at e r b e ke ken ,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Ten tijde van de inspectie zijn de houder en twee beroepskrachten niet ingeschreven in het
personenregister kinderopvang (PRK) noch door de houder gekoppeld aan de organisatie.
Met de houder is besproken dat de betreffende beroepskrachten en de houder zelf eerst in het
bezit moeten zijn van een verklaring omtrent het gedrag, ingeschreven moeten zijn in h e t P RK e n
gekoppeld moeten worden aan de organisatie. Tot die tijd mogen zowel de beroepskrachten als d e
houder niet werkzaam zijn bij het kinde rdagverblijf.
Conclusie
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel va n t o e p assin g
zijn.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende vo o rwaard e n n ie t is
voldaan:
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 locat ie 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.

7 van 23
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-07-2020
Het Groene Spoortje te Hulten

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 )
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
De diploma’s van de aanwezige beroepskrachten op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken alle n
over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamhede n e n
houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De t a ke n va n
de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden t o t é é n
functie of twee losse functies.
Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van b ele id sme dewerke r d o or t w ee
personen uitgevoerd. Zij beschikken over een passende opleiding zoals o p gen ome n in d e me e s t
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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
Op het moment van de inspectie was de bezetting als volgt:
Naam
groep
28-07-2020
28-07-2020
28-07-2020

1
2
4

Leeftijd
kinderen
0 tot 4 jaar
0 tot 4 jaar
3 tot 7 jaar

Aantal
kinderen
11
11
10

Ingezette
beroepskrachten
(in opleiding)
3
2
2

Benodigde
beroepskrachten
3
2
2

Ja
Ja
Ja

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 14 juli tot en met 28 ju li
2020, blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen (beroepskrach t kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang, bijla g e 1 , o n d e rde el a ,
tabel 2 wordt uitgevoerd.
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Voldoet
ja/nee

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Op het kindercentrum zijn momenteel geen stagiaires werkzaam. Er is één beroepskracht in
opleiding ingezet, op basis van de formatieve inzetbaarheid zoals beschreven in hun overeenkomst.
De beroepskracht(en) in opleiding en de stagiaire (s) worden ingezet conform de gestelde eisen u it
de meest recente cao kinderopvang en de cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft op peildatum het aantal kindercentra dat de houder exploiteert en het totale
aantal fulltime-equivalent (fte) beroepskrachten (inclusief de flexwerkers), die werkzaam zijn bij de
houder vastgesteld.
De houder bepaalt de minimale ureninzet aan de hand van de volgende formule: (50 uur x het
aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers (inclusief flexwe rkers)). De
gemaakte berekening van de hieronder vermelde jaren zijn ingezien . De som van de minimale
ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) is door de houder op de juiste wijze toegepast.

Peildatum

1 januari
2019

1 januari
2020

50 x aantal
kindercentra

10 x aantal fte
pedagogisch
medewerkers

50 x 2 = 100 benodigde
beleidsuren op jaarbasis
(uitgaande van 2 locaties
op peildatum)
50 x 2 = 100 benodigde
beleidsuren op jaarbasis
(uitgaande van 2 locaties
op peildatum)

10 x 8,41 fte= 84,10
uur benodigde
coachingsuren op
jaarbasis.
10 x 10,59 fte = 106
uur benodigde
coachingsuren op
jaarbasis.

Som (van 50 uur x
aantal kindercentra + 10
uur x aantal fte) =
minimale ureninzet
100 + 84,10 = 184,10 uur

100 + 106 = 206 uur.

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker (PBM)
De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met de beroepskrachten, de houder, de
pedagogisch coach en heeft daarnaast diverse documenten ingezien (zie bronnen voor
specificatie).
Uit





de gesprekken en documenten blijkt dat de urenverdeling voldoet aan de wettelijke eisen:
De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk en per kindercentrum vastgesteld;
De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders;
De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren;
Iedere beroepskracht kan jaarlijks coaching ontvangen in de uitvoering van de
werkzaamheden.

Coaching ontvangen
Uit de documenten en gesprekken blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie coaching he bb en
ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen ontvangen.
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Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toep assing zijn.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op KDV Het Groene Spoortje worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het
kindercentrum beschikt over de volgende stamgroep(en):
naam groep
Groep 1 (ma t/m vrijdag)
Groep 2 (ma t/m vrijdag)

leeftijd kinderen
0 tot 4 jaar
0 tot 4 jaar

maximaal aantal kinderen
16 kinderen
16 kinderen

Groep 3 (wo en vrijdag)
Groep 4 (ma-di-do)

0 tot 4 jaar
3 tot 7 jaar (combigroep)

16 kinderen
16 kinderen

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen zorgt de
houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders va n h e t
kind wordt gegeven.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toep assing zijn.

Gebruikte bronnen















Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
Interview (Beroepskrachten en de pedagogisch coach)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL
Opleidingsplan BBL
Presentielijsten (14-07-2020 t/m 28-07-2020)
Personeelsrooster (14-07-2020 t/m 28-07-2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Urenoverzicht coaching 2020 en 2019
Urenoverzicht beleid 2020 en 2019
Coachplan 2020 en 2019
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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 vastgeleg d w at
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 besteed t aandacht aan het ris ico
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 mo e t d e ke n n is e n h et
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van w at e r b e ke ken ,
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.
Beleid
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen be sch reve n in d ie n d e ze
risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze w aa rop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen.
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrach t en a ls o u de rs. He t
beleid is voor zowel de ouders als voor de beroepskrachten op locatie in te zien.
Cyclisch proces
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Iedere twee maanden vindt een teamo verle g p la at s wa ar d it
beleid of een onderdeel hiervan wordt besproken.
Op basis van een steekproef uit de praktijk, blijkt het beleid actueel te zijn en passende
maatregelen worden genomen.
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en b e t rokken
worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de
beroepskrachten een continu proces is van actualis eren, evalueren en implementeren.
Vierogen principe
In het beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen t ijd e
gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden. Dit is in de praktijk zichtbaar.
Achterwacht
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld.
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Eerste hulp aan kinderen
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een st e ekpro ef.
Voor de steekproef is het personeelsrooster over de periode 14 juli tot en met 28 juli 2020
opgevraagd en is gecontroleerd of er minimaal één beroepskracht (één volwassene) per dag
aanwezig was die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen vo lg en s d e in
de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. Uit de steekproef blijkt
dat de houder voldoet aan deze voorwaarde.
Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk.
Er zijn in de praktijk geen risico's geconstateerd.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
Interview (Beroepskrachten en de pedagogisch coach)
Observatie(s)
EHBO-certificaten
Beleid achterwacht
Beleid veiligheid- en gezondheid (December 2019)
Huisregels/groepsregels (30-06-2020)
Notulen teamoverleg (01-05-2020, 19-05-2020, 15-06-2020)
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Ouderrecht
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedago gis ch b ele id ,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskra ch te n,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over e e n
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van w at e r b e ke ken ,
gelezen en/of besproken is.
Informatie
De houder informeert de ouders via de e-mail en tijdens het intakegesprek.
Ouders worden voldoende geïnformeerd over de verplichte onderdelen:

het te voeren beleid;

het inspectierapport;

de geschillencommissie;

de inzet van het aantal beroepskrachten en de tijden waarop hiervan wo rdt afgeweken.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Klachten en geschillen
De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende
geschillencommissie per 26 januari 2016.
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld en schriftelijk vastgeleg d in d e b ro ch u re
Geschillencommissie d.d. 9 januari 2018.
Daarin staat vermeld dat de houder:

de klacht zorgvuldig onderzoekt;

de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt va n 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.
De houder brengt de klachtenregeling ten behoeven van ouders en w ijz igin g en d aa rvan o p e en
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling.
Gezien het afgelopen jaar geen officiële klachten zijn gemeld, is geen klachtenjaarverslag vereist.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
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Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
Interview (Beroepskrachten en de pedagogisch coach)
Informatiemateriaal voor ouders
Website
Klachtenregeling (09-01-2018)
Aansluiting geschillencommissie
Certificaat geschillencommissie 2019
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister 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)
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;
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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 )
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 st agiaires
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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van
het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij he t verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep w ordt 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 van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een 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
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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 kinde ropvang)
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, ee n 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 dago pvang 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 )
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 )
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 vindba re
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)
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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 brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt e r zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het
jaarverslag wordt ten minste opgenomen:
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende
ouders of de oudercommissie.
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van
de houder die een natuurlijke persoon is.
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende
wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
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- 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

: Het Groene Spoortje

Aantal kindplaatsen

: 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Agrarische Kinderopvang Buitenlust

Adres houder

: Blauwloop 3

Postcode en plaats

: 5175 PK Loon op Zand

KvK nummer

: 17229949

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

: E. de Jong-Melhem

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Gilze en Rijen

Adres

: Postbus 73

Postcode en plaats

: 5120 AB RIJEN

Planning
Datum inspectie

: 28-07-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 24-08-2020

Zienswijze houder

: 07-09-2020

Vaststelling inspectierapport

: 08-09-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-09-2020

Verzenden

: 08-09-2020

inspectierapport

naar
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gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: 29-09-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Bij deze wil ik graag als houder zijnde een zienswijze indienen op dit inspectie rapport.
KDV zienswijze;
1. Aantal kindplaatsen;
Helaas is er na inspectie gebleken dat wij als houder(s) zijnde, niet o p d e h o o gt e wa ren va n d e
juiste aantal kind plaatsten bij de gemeente geregistreerd, omdat er eerder een ophoging was
aangevraagd voor de 3e groep.
Onmiddellijk is er actie door ons ondernomen om de juiste aantal kindplaatsen (48) goed
geregistreerd te hebben bij de gemeente.

1. Medewerkers niet geregistreerd en gekoppeld.
Tijdens de laatste inspectie van 14 november 2019 waren alle medewerkers en houder g e kopp eld
en geregistreerd aan locatie.
Vanwege niet verklaarbare reden waren 2 medewerkers en de hou der u it h e t p e rs o nen reg ist er
verdwijnen.
Ondernemer, gemeente en GGD hebben hier geen verklaring kunnen achterhalen.
Terstond is er door houder actie ondernomen en me dewerkers en de houder zijn door een n ie u we
VOG aanvraag weer gekoppeld aan locatie en geregistreerd in het personenregister.

Mvg J.van Hees
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