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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf de Bosbengels is onderdeel van stichting KMB en gevestigd in Kaatsheuvel. Het 
kinderdagverblijf bestaat uit een verticale groep en een peuterarrangement. De verticale groep 

biedt plaats aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het peuterarrangement 
biedt plaats aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Bij het peuterarrangement 
wordt gedurende alle ochtenden en wo- en vrijdagmiddag voorschoolse educatie aangeboden. De 

ruimte van het peuterarrangement wordt op maandag, dinsdag en donderdagmiddag gebruikt door 
buitenschoolse opvang de Boomhut. 
  
Inspectiegeschiedenis: 

 Tijdens de inspectie in december 2013 werden er overtredingen geconstateerd met betrekking 
tot het domein veiligheid en gezondheid. 

 Tijdens de inspectie van november 2014 werden er twee overtredingen geconstateerd. Deze 
overtredingen hadden betrekking op het vastleggen van het vierogenprincipe en de meldcode. 

 Tijdens de inspectie van maart 2015 werden een aantal overtredingen geconstateerd met 
betrekking tot het pedagogisch beleid en de beroepskracht-kindratio. Tijdens het nader 

onderzoek in juli 2015 waren deze overtredingen opgelost. 
 Tijdens de inspectie van 23 februari 2016 werden er overtredingen geconstateerd met 

betrekking tot het pedagogisch beleid. Tijdens het nader onderzoek in september 2016 waren 
deze overtredingen opgelost. 

Huidige inspectie: 
Op 20 november 2017 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden 
bij kinderdagverblijf De Bosbengels. Tijdens dit onderzoek voldoet het kinderdagverblijf aan alle 

getoetste voorwaarden. 
  
Conclusie: 
KDV de Bosbengels voldoet aan de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 

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

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
 De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
 De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

  
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 

beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd 
tijdens het observeren op de groep. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument (schuin gedrukt) volgt eventueel een voorbeeld uit de 
waargenomen praktijk. 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan: 
De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden. 

Ze weten in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch beleid staat. 
Praktijk: Het handelen van de beroepskrachten komt overeen met de (werk)afspraken in het 
pedagogisch plan. 
  
Emotionele veiligheid: 
Kennen/ herkennen (0-4) 

De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt. 
Praktijk: Er wordt gewerkt met vaste beroepskrachten. Tijdens de observatie is het zichtbaar dat 
de kinderen en de beroepskrachten elkaar kennen. Wanneer één van de kinderen later 
binnenkomt, begroet de beroepskracht het kind hartelijk en noemt het kind bij de naam. De 
beroepskracht zegt: 'He, ben je naar de kapper geweest? Je hebt stoere stekels!' De ouder en de 

beroepskracht praten even over bijzonderheden van het kind. 

  
Persoonlijke ontwikkeling: 
Contact maken (0-1) 
De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Het kind 
ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, humor, aandacht. 
Praktijk: Wanneer de beroepskracht een baby een schone luier geeft maakt zij contact met het 

kind. De beroepskracht kijkt het kind aan en praat op een vriendelijke toon tegen de baby. Ze 
wacht de reactie van de baby af en reageert daarop. 
  
Sociale ontwikkeling: 
Positieve sfeer (0-4) 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. 

Praktijk: De groepsruimte is huiselijk ingericht en het thema Sinterklaas is duidelijk zichtbaar. Er 
hangen verschillende (knutsel)werkjes van de kinderen in de ruimtes die te maken hebben met het 
thema, zoals vlaggetjes en tekeningen. Gedurende de observatie is de sfeer op de groep prettig. 
De beroepskrachten maken grapjes en verdelen hun aandacht over alle kinderen. 
  

Ontwikkeling van normen en waarden: 
Voorbeeldfunctie (0-4) 
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De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn (meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 
Praktijk: Gedurende de observatie geven de beroepskrachten het goede voorbeeld van sociale 
vaardigheden. De interacties zijn hartelijk en vriendelijk. Er is aandacht en zorg voor alle kinderen 

en er worden regelmatig complimentjes gegeven, bijvoorbeeld als een kind aan tafel een puzzel 
maakt, zegt de beroepskracht: 'goedzo X, wat knap van jou!' Wanneer een kind huilt dan wordt het 
kind door de beroepskracht opgepakt en getroost. 
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 

Op de peutergroep van KDV de Bosbengels wordt voorschoolse educatie aangeboden. Hiervoor 
wordt de methode Uk en Puk gebruikt. De voorschoolse educatie wordt aangeboden gedurende vijf 

ochtenden en twee middagen per week. 
  
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. De groep bestaat uit ten hoogste 

16 feitelijk aanwezige kinderen. 
  
De beroepskrachten die werkzaam zijn op de peutergroep waar de voorschoolse educatie wordt 
aangeboden, zijn in het bezit van een VVE-certificaat. 
  
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld. Hierin staat opgenomen welke (bij)scholing genoten 
zal worden door de beroepskrachten. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een recente verklaring omtrent gedrag 
(VOG) en zijn opgenomen in de continue screening. 

  
De verklaring omtrent het gedrag van de stagiaire is niet ouder dan twee jaar. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao 
kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen van maximaal 16 kinderen: 
 Een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. 

 Een peuterarrangement voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van 20 november 2017 blijkt dat er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet voor de op te vangen kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten (20 november 2017) 
 Personeelsrooster (20 november 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in december 2017 door de 
beroepskrachten. De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige 
inspectie. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
  
Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt en protocollen en 
huisregels opgesteld. De toezichthouder heeft de volgende documenten ingezien: 

- Protocol veilig slapen 
- Protocol gezondheid, hygiëne en veiligheid 
- Huisregels KDV De Bosbengels 
  
Opmerking: 
Met de houder is gesproken over het gebruik van dekbedhoesjes op de verticale groep. 
In de slaapkamer van de verticale groep worden kinderen in een slaapzak te slapen gelegd. Bij 

koude temperaturen of wanneer een kind dit prettig vindt, worden er dekbedhoesjes gebruikt om 
de kinderen (extra) toe te dekken. Tijdens de inspectie blijkt dat deze dekbedhoesjes laag worden 
opgemaakt en goed worden ingestopt onder het matras. Echter, het risico dat kinderen de 

dekbedhoes lostrekken en hierin verstrikt raken kan niet geheel worden uitgesloten. Om dit risico 
zoveel mogelijk te beperken wordt aangeraden om lakentjes of dekentjes te gebruiken. De houder 
heeft aangegeven dat er voortaan dekentjes gebruikt zullen worden, zoals ook in het protocol 

'Veilig slapen' staat beschreven. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Protocol (veilig slapen, april 2016) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (December 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (December 2017) 
 Actieplan veiligheid (December 2017) 

 Actieplan gezondheid (December 2017) 
 Veiligheidsverslag (December 2017) 
 Gezondheidsverslag 
 Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 

kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 

niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 

van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

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

Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 : 20-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 12-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


