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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Loon op Zand heeft de toezichthouder een nader onderzoek 
uitgevoerd bij kinderdagverblijf De Bosbengels, te Kaatsheuvel. 

 
 
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 19 april 2018 werden overtredingen geconstateerd binnen de 
domeinen: 
• Pedagogisch klimaat, met betrekking tot het pedagogisch beleid. 
• Voorschoolse educatie, met betrekking tot de getuigschriften voorschoolse educatie en het 

opleidingsplan VVE. 

• Personeel en groepen, met betrekking tot het vaste gezichtencriterium. 

• Veiligheid en gezondheid, met betrekking tot het beleidsplan. 
• Accommodatie, met betrekking tot de inrichting van de binnen- en buitenruimte. 
  
Nader onderzoek, 28 november 2018. 
Tijdens het nader onderzoek heeft de toezichthouder de hierboven beschreven documenten 

beoordeeld en een rondgang gemaakt door het kinderdagverblijf en de bijbehorende buitenruimte. 
Daarnaast heeft er een interview plaatsgevonden met de locatieverantwoordelijke en de aanwezige 
beroepskrachten. 
  
Uit het onderzoek is gebleken dat de overtredingen met betrekking tot voorschoolse educatie en 
het vaste gezichten criterium zijn opgelost. De overige overtredingen blijven bestaan. 
  

 
Conclusie 
Kinderdagverblijf De Bosbengels voldoet niet aan alle getoetste kwaliteitseisen vanuit de Wet 
kinderopvang. 
  

  
De toelichting op de bevindingen kunt u teruglezen in het vervolg van dit rapport. Aan het einde 

van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat wordt het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Voorschoolse educatie 

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

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 19 april 2018 bleek dat de onderstaande voorwaarden 

onvoldoende in het pedagogisch beleidsplan werden beschreven: 
• 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. 

  
In het aangepaste werkplan, wat tijdens dit nader onderzoek beoordeeld is, is de 
voorwaarde gedeeltelijk beschreven. De onderstreepte tekst wordt in het pedagogisch beleid nog 
onvoldoende concreet beschreven: 

  
• 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. 

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

 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de 
buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

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

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 19 april 2018 bleek dat het niet alle beroepskrachten in het bezit 
zijn van een geldig getuigschrift voorschoolse educatie. Daarnaast voldeed het opleidingsplan met 
betrekking tot de voor- en vroegschoolse educatie niet aan alle wettelijke voorwaarden. 

  
Kwalificatie-eisen beroepskrachten 
De beroepskrachten werkzaam op de groep ´t Vaertje waar voorschoolse educatie wordt 
aangeboden beschikken allen over een getuigschrift voorschoolse educatie. De houder voldoet 
daarmee aan de gestelde voorwaarde. 
  
Opleidingsplan 2018 

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2018. Er wordt beschreven op welke 
wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van voorschoolse educatie 
worden onderhouden. De houder voldoet daarmee aan de gestelde voorwaarde. 
  
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid KMB) 

• Pedagogisch werkplan (Werkplan de Bosvaert, 15-11-2018) 
• VVE-certificaten 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (KMB 2018/2019) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 19 april 2018 bleek dat het in het pedagogisch werkplan niet was 

opgenomen hoe er vorm wordt gegeven aan het 'vaste gezichten-criterium'. 
  
Tijdens het nader onderzoek blijkt dat deze werkwijze is opgenomen in het pedagogisch werkplan. 
Daarnaast blijkt uit het rooster van week 48, 50 en 51 dat de houder er zorg voor draagt dat er 
volgens deze werkwijze gewerkt wordt. 
  

De houder voldoet aan de voorwaarde: 
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. 
  

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

• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Personeelsrooster (week 48, 50 en 51) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft  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. 
  
De volgende voorwaarden zijn in het beleid veiligheid en gezondheid onvoldoende concreet 
beschreven: 
• 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.   
 
In het beleid worden geen risico's, maar doelen beschreven. Hierdoor is het niet bij elk doel 

duidelijk wat het risico is en wat de handelwijze moet zijn als het risico zijn voordoet. Een 
voorbeeld ter illustratie: 
Op pagina 11 van het gezondheids- en veiligheidsplan staat beschreven: 
Het doel "speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet mee wordt 
gespeeld" wordt bereikt door: Wat doen we om het risico te verkleinen? We leren de kinderen van 
kleins af aan op te ruimen, Op de kinderdagverblijfgroepen hebben we ook vaste opruimmomenten 
die middels een ritueel in de dagstructuur verworven zijn. Vanaf de peutergroep proberen we dat 

de kinderen hun spullen opruimen als ze klaar zijn met hun activiteit en dat loopt door naar de 
BSO. Zo houden we met zijn allen de ruimten netjes. Dit is tevens een huisregel. 
  
Onduidelijk in deze beschrijving is wat het risico is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn het risico dat 
kinderen struikelen over speelgoed of dat kinderen zich verstikken in speelgoed waarvoor ze te 
klein zijn. Dit voorbeeld is ter illustratie. De houder moet het volledige plan herzien en de risico's 

en bijbehorende handelwijze indien het risico zich voordoet, concreet beschrijven. 

 
• 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. 

 
In het beleid veiligheid en gezondheid is te summier en onvoldoende concreet beschreven hoe 
locatie KDV De Bosbengels ervoor zorgt dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of 
stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door 

een andere volwassene. Dit voldoet niet aan de gestelde voorwaarden vanuit de Wet 
Kinderopvang. 
  
Kinder EHBO 

De houder draagt er voldoende 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. 
  
Conclusie 
De houder voldoet niet aan alle getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 

 

 
 

 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 risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder 

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

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen 

is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. 
De houder 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)  
   

 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 

• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie oktober 2018) 
• Huisregels/groepsregels 
• Protocol gezondheid, hygiene en veiligheid 
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Accommodatie 
 
 
Eisen aan ruimtes 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 19 april 2018 zijn de binnen- en buitenruimte onvoldoende veilig 
en passend ingericht. Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of de binnen- en buitenruimtes nu 

veilig en passend zijn ingericht. 
  
In het pedagogisch beleid van KMB staat het volgende omschreven: 
p. 11 / 12. 'Inrichting van de ruimtes. 
Kinderen zijn veel gevoeliger voor prikkels. Anders gezegd, kinderen zijn één en al 
waarnemingsorgaan en in die zin minder beschermd tegen de wereld om hen heen. Bij het 

aankleden van muren, vloeren en meubilair moet er dus rekening worden gehouden met het feit 
dat kinderen overprikkeld kunnen raken als er veel tegelijk te zien en te horen is. 
  
Een goed ingerichte ruimte (zowel binnen als buiten) nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken, 

gezellig samen of rustig alleen. Een kind is een sociaal wezen. 
  
Daarnaast schep je met een goed ingerichte ruimte de voorwaarden voor veiligheid, welzijn en het 

leren van de kinderen. Het is de bedoeling dat kleuren en de inrichting van de ruimte, de functie 
van de ruimte ondersteund en niet blokkeert en dat het een prettige en warme sfeer uitademt. 
  
Binnenruimte 
In de groepsruimte van KDV De Bosbengels staan twee losse houten kinderstoelen en een 
'juffenstoel' langs de wand. Twee losse baby-inzet stoeltjes voor in de kinderbank, liggen op de 
grond tussen de tafel en de bank. Daarnaast staan er in de groepsruimte drie wippertjes en een 

stapel kinderstoelen. De beroepskrachten geven aan dat zij deze spullen dagelijks nodig hebben en 
dat er geen opbergruimte is waar deze materialen opgeborgen kunnen worden. 
  
Aan één zijde van de groepsruimte is een wand met daarin twee deuren. Op de ramen van de deur 
zijn ter decoratie raamschilderingen aangebracht. Aan de andere wand zijn 3 bomen bevestigd met 
daarop appels en foto's van de kinderen. Daarnaast zijn er diverse 'thema- decoraties' zichtbaar in 

de groepsruimte, zoals een vlaggenlijn van sinterklaas en diverse pietenmutsen en mijters. Tijdens 

de observatie is er veel meubilair, spelmateriaal en decoratie in de groepsruimte aanwezig. Er is 
veel tegelijk te zien en te horen in de groepsruimte. Dit komt niet overheen met het pedagogisch 
beleid van KMB. 
  
De houder draagt hiermee onvoldoende zorg voor een veilig en passend ingerichte binnenruimte. 
  

Buitenruimte: 
Tijdens het nader onderzoek zijn er geen kinderen aan het spelen op het naastgelegen terrein van 
de scouting. De beroepskrachten geven aan dat deze ruimte wel met regelmaat wordt gebruikt 
door het kinderdagverblijf, zodat de oudere kinderen kunnen hier fietsen. Om het berghok van de 
scouting is een rood-wit lint gespannen. Het lint hangt slap en verhinderd niet dat de kinderen bij 
het berghok kunnen komen. In het berghok staat een grote papiercontainer en een aanhanger. Er 
liggen diverse houten palen, een berg groenafval en op een afstand van 30 centimeter van het lint 

staat een jerrycan met licht ontvlambare vloeistof. De locatieverantwoordelijke heeft deze jerrycan 
direct opgeruimd, maar uit dit voorbeeld blijkt dat deze buitenruimte niet veilig en passend is 
ingericht voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud.   
 

De houder draagt onvoldoende zorg voor een veilig en passen ingerichte buitenruimte. 
  

Conclusie 
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn niet veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal 
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 

 

 
 

 De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het 
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

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

Voorschoolse educatie 

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt 
ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg 

afgesloten keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie 
en dat ten minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   

OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder 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) 

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) 

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 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) 

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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder 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) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV de Bosbengels (voorheen de Bosvaert) 

Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Midden-Brabant 
Adres houder : Postbus 250 
Postcode en plaats : 5170AG KAATSHEUVEL 
Website : www.skcmb.nl 

KvK nummer : 60135670 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  Y Vroonland 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Loon op Zand 
Adres : Postbus 7 

Postcode en plaats : 5170AA KAATSHEUVEL 
 
Planning 

Datum inspectie : 28-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2019 
 
 
 
 
 

 

 

 


