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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. 
 
Op basis van het risicogestuurd toezicht (RGT) zijn de inspectieactiviteiten in dit onderzoek 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving. 

 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Kinderopvang 't Boerenolifantje bestaat uit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Op 
het kinderdagverblijf worden in één stamgroep ten hoogste 15 kinderen in de leeftijd van van 0 tot 
4 jaar opgevangen. 
Het kinderdagverblijf is op de begane grond, de BSO is op de eerste verdieping. 

De BSO wordt in een apart rapport toegelicht. 
  
 
Inspectiegeschiedenis 
2016 - nader onderzoek n.a.v. tekortkomingen in 2015, op pedagogische praktijk, opvang in 
groepen, de 
beroepskracht-kindratio en de binnenruimte, tekortkomingen zijn opgelost, 

2016 - jaarlijks onderzoek: geen tekortkomingen, 
2017 - jaarlijks onderzoek: geen tekortkomingen. 
  
 
Bevindingen:  
De aanwezige beroepskrachten kunnen het beleid, geldende afspraken en regels duidelijk 

verwoorden aan de toezichthouder. 
 
Binnen het domein pedagogisch klimaat -> pedagogisch beleid, zijn een aantal voorwaarden 
als onvoldoende beoordeeld. 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting beschreven onder de betreffende 
domeinen. 
  

De locatie voldoet niet geheel aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang (Wko). 
  

 
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 

 
 
Inleiding 

Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de 
relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
In het pedagogisch beleidsplan dient o.a. de kenmerkende visie op de omgang met kinderen 
beschreven te staan. 
 
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. 
Onderzocht is of het pedagogisch beleid ten minste een concrete beschrijving bevat van de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
  
Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt 
beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum. 

  
 

Pedagogisch beleid 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan. 
In het pedagogisch beleidsplan is weinig aandacht voor de concrete beschrijving van de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 
van het Besluit kwaliteit kinderopvang. De vier pedagogische doelen worden te weinig concreet en 
tastbaar omschreven. 
  

Tevens zijn de volgende voorwaarden als onvoldoende beoordeeld:  
 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. 
 een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe 

stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. Het wenbeleid staat wel in informatiegids, 
deze hoort in het pedagogisch beleid, 

 informatiegids is verouderd, 
 een beschrijving van taken die PMIO, stagiaires/BBL'ers en vrijwilligers kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij worden begeleid, 
 een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van 

dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 
Conclusie 

De inhoud van het pedagogisch beleid voldoet niet volledig aan de voorwaarden. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt  
  overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de  
  buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en  

  ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
  (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 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 3c 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 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Verantwoorde dagopvang 
De houder draagt er zorg voor dat er: 
 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; 

 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; 

 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; 

 kinderen worden gestimuleerd 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. 

 

Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het 
pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Hierna zijn enkele 
voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd: 
  
De groep is ingedeeld met verschillende hoeken. Speelhoek, chillhoek, 2 hoge boxen en eettafel 
gedeelte. 

Tijdens de observatie zijn een aantal kinderen "vrij" aan het spelen op de groep. 

Aan de hoge tafel zitten 4 kinderen te puzzelen of met constructiemateriaal te spelen. 
De beroepskracht gaat er bij zitten en vraagt of de kinderen hulp nodig hebben. 
Een kindje komt aanlopen; "wil je ook een puzzeltje maken, x ? "Dat mag wel hoor, dat mag je ook 
altijd vragen he"? "Kom maar dan zal ik eerst je neusje schoon maken". 
 
Daarna gaan ze samen bij de kast een puzzel uitzoeken. De beroepskracht gaat weer bij de 
kinderen zitten; en vraagt "welk dier is dit?" "Een paard, goedzo, welke dieren horen er nog meer 

bij"? 
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Ondertussen is een kindje, in de box, aan het huilen en de beroepskracht gaat er naar toe. Het 
kindje wordt opgetild en getroost. Daarna gaat de beroepskracht weer bij de kinderen aan de tafel 

om te vragen hoe het gaat. 
 
Kinderen worden bij naam genoemd als de beroepskracht iets wil vragen. 

 
Als de kinderen uit bed zijn, gaan zij met elkaar aan tafel om wat te drinken en een koekje te eten. 
De beroepskracht leest een boekje voor.De kinderen mogen daarna "vrij" spelen. 
 
De beroepskrachten zijn vertrouwd voor en met de kinderen, zij reageren sensitief en hebben 
aandacht en oog voor alle kinderen. 
  

Conclusie 
De houder draagt zorg voor het bieden van verantwoorde kinderopvang. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (12-02-2018, Mw. H. Duker en Mw. S. Duker) 

 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (12-02-2018) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (versie, januari 2018) 
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Personeel en groepen 

 
 

Inleiding  
Onder de Wet kinderopvang gelden voorwaarden voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor 
personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie. Daarnaast gelden eisen voor de opvang in 
groepen en het aantal beroepskrachten dat ingezet wordt op een groep kinderen. 
 
Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs 

gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag 
(VOG). 
 
Verder is gecontroleerd hoe de houder de groepen indeelt en hoe er aan de beroepskracht kind 
ratio (BKR) wordt voldaan. De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stam-groepen zijn 
gecontroleerd door middel van roosters, plaatsingslijsten en presentielijsten. 
  

 

Verklaring omtrent het gedrag 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is de VOG van 1 nieuwe medewerker beoordeeld. 
  
Conclusie 
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is het diploma van 1 medewerker beoordeeld. 
Van het totaal aantal aanwezige beroepskrachten op de locatie is maximaal een derde deel 
stagiaire of beroepskracht in opleiding. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
  
Conclusie 
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldig diploma en er wordt voldaan aan de 
eisen omtrent de inzet van leerlingen. 

 
 

Aantal beroepskrachten 
De beroepskracht-kindratio (BKR) is berekend aan de hand van de presentielijsten, roosters en 
daglijsten. Door middel van een steekproef zijn de roosters en presentielijsten van week 7 
beoordeeld. Met behulp van www.1ratio.nl is gekeken of er voldoende beroepskrachten op de 
groepen staan. 
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste eisen omtrent de beroepskracht kind ratio. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in een stam-groep. 
Er is 1 stamgroep met maximaal 15 kindplaatsen. 

  
Ouders en kind weten in welke stamgroep het kind is geplaatst en welke beroepskrachten op welke 
dagen aanwezig zijn. Er wordt voldaan aan de voorwaarden van de vaste beroepskrachten per 

kind, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd van de kinderen. 
  
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  
Conclusie 
De stabiliteit van de opvang voor kinderen wordt geborgd. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (12-02-2018, Mw. H. Duker en Mw. S. Duker) 

 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (12-02-2018) 
 Website 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 BBL-contracten 
 Opleidingsplan BBL 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang gelden wettelijke eisen voor de borging van de veiligheid en 
gezondheid van kinderen en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens de inspectie is gekeken of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft gemaakt, 
waarin de risico's van de opvanglocatie inzichtelijk worden gemaakt. 
  
De houder draagt er zorg voor dat in het beleid schriftelijk wordt vastgelegd welke risico's de 
opvang van kinderen met zich meebrengt. De uitvoering van het plan van aanpak, alsmede de 
wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s is voldoende. 
Het betreft een actueel beleid waarbij aandacht is voor het vormen, implementeren, evalueren en 

actualiseren van het beleid. Dit is een continue proces. 

  
De houder heeft een achterwachtregeling ingesteld. 
  
Er is altijd ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste 
hulp aan kinderen. 
  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (12-02-2018, Mw. H. Duker en Mw. S. Duker) 

 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (12-02-2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie, januari 2018) 
 Beleidsplan Veiligheid en gezondheid, januari 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang art; art 3 lid 2d 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 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 3c 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 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon 
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 

dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 

de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.  
Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in die periode van 
maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het 
gedrag. 
(art 1.50 lid 4 en 8 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger moet voordat deze persoon zijn 
werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4 en 9 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 

beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep berekend op grond van bijlage 1, onderdeel c van het besluit. Gebruik kan 
worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 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 1a, 

onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 

- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 

verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 

grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 

dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de 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 3f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het 
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang 't Boeren Olifantje 

Vestigingsnummer KvK : 000027556298 
Aantal kindplaatsen : 15 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Herma Hendrikje Duker 

KvK nummer : 58191844 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Plantenga 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Midden-Drenthe 
Adres : Postbus 24 
Postcode en plaats : 9410AA BEILEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 12-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 01-03-2018 
Zienswijze houder : 15-03-2018 

Vaststelling inspectierapport : 19-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-03-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Geachte mevrouw Plantenga, 
  
Op 12 februari 2018 jl. heeft er wederom de jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij kinderopvang 

’t Boeren Olifantje. Naar aanleiding van deze inspectie ontvingen wij uw inspectierapport. In dit 
rapport worden een aantal zaken genoemd, waar wij graag een zienswijze op geven. 
  
De jaarlijkse inspectie is voor ons een belangrijk onderdeel in onze dagelijkse werkzaamheden 
met jonge kinderen. Inspecteur Plantenga heeft een groot deel van de middag meegekeken, 
waardoor ze een goede indruk heeft gekregen hoe het beleid van Kinderopvang ’t Boeren Olifantje 
in de praktijk wordt gebracht. Tijdens de inspectie zijn alle reguliere aspecten besproken, 

doorgenomen en zullen we enkele tips en adviezen die tijdens de inspectie ter sprake zijn 
gekomen gebruiken om de al uitstekende kwaliteit van Kinderopvang ’t Boeren Olifantje naar een 
nog hoger plan te trekken. 

  
Pedagogisch beleid  
Het is bijzonder fijn om in het rapport terug te lezen dat de kwaliteit in de opvang waar we voor 
staan, het enthousiasme voor de kinderen en de warmte in de zorg, ook voor de toezichthouder 

wederom zichtbaar en merkbaar was. Voor ons is dit een waardevolle observatie, omdat dit een 
van de belangrijkste pijlers is binnen ’t Boeren Olifantje. De inspecteur geeft aan dat de 
beroepskrachten zijn vertrouwd voor en met de kinderen, zij reageren sensitief en hebben 
aandacht en oog voor alle kinderen. De opmerkingen die zijn gemaakt door de inspecteur op het 
pedagogisch beleidsplan zijn inmiddels aangepast. 
  

BSO/KDV 
In het inspectierapport van de KDV/BSO zijn een aantal punten in het pedagogisch beleidsplan 
aangepast, zodat het beleidsplan weer volledig voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Wet IKK 
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Het 

doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (voorheen: Het Nieuwe Toezicht) is werken aan opvang 
van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en 
het toezicht daarop moeten worden aangepast. 
  
’t Boeren Olifantje heeft, net als andere kinderdagverblijven aan de hand van de vier pijlers van 
deze wet ontzettend haar best gedaan om hier aan te voldoen. Zo hebben wij nieuw beleid 
ontwikkeld voor veiligheid en gezondheid, extra protocollen opgesteld, nieuwe risicomonitor 

ingericht en zijn wij bezig met extra scholing etc. Wij vinden het jammer dat er vanuit de inspectie 
omtrent deze nieuwe ontwikkelingen weinig is terug te lezen in het inspectierapport. 
  
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd 
  
Met vriendelijke groet, 

  
Sandra en Herma Duker 
Eigenaren ’t Boeren Olifantje 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


