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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 
Algemeen beeld van het kindercentrum 
KLEIN Kindercentra is een particulier kindercentrum in Boxtel, dat sinds 1 augustus 2013 haar 

deuren heeft geopend. Het kindercentrum beschikt over een kinderdagverblijf en een 
buitenschoolse opvang, welke op hetzelfde adres zijn gevestigd. 
  

De buitenschoolse opvang is recent binnen het kindercentrum verhuisd naar een nieuwe en ruime 
leefruimte. De buitenspeelruimte wordt gedeeld met het kinderdagverblijf. 
  
De houder heeft 30 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang en 

peuterspeelzalen geregistreerd. In de praktijk zijn er niet meer dan 20 kinderen van 4-12 jaar in 
één basisgroep aanwezig. 
In het rapport is bij de berekening van de beschikbare speelruimte wel van de 30 geregistreerde 
kindplaatsen uitgegaan. 
  
De kinderen worden opgevangen door een klein vast team met enthousiaste beroepskrachten. 

De houder heeft een duidelijk beleid en visie uitgewerkt en vindt het belangrijk om korte lijntjes te 
behouden met zowel zijn personeel als met de ouders. 
  
Tijdens de inspectie zijn de kinderen ontspannen aanwezig en hebben zichtbaar plezier met elkaar 

en met de beroepskracht. 
  
Inspectiegeschiedenis 

In 2013 zijn er overtredingen geweest in de onderdelen Pedagogisch klimaat, Personeel en 
groepen, Veiligheid en gezondheid en Oudersrecht. Tijdens het nader onderzoek 19 juni 2014 heeft 
de houder laten zien dat de overtredingen zijn opgelost. 
In 2014 is er één overtreding geweest in het onderdeel personeel en groepen. 
  
Conclusie 
Er zijn uit deze inspectie geen overtredingen gekomen. 

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 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch 
klimaat. 
  
Binnen dit domein is beoordeeld of beroepskrachten handelen conform het opgestelde pedagogisch 

beleidsplan. 
  

Daarnaast wordt een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogisch praktijk op de 
groep. Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door middel van observatie tijdens 
het ophaalmoment, tafelmoment en vrij binnenspel. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de 
beroepskracht. 
  

Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de vier pedagogische basisdoelen van M. 
Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005), 
dit zijn: 
  
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

Door middel van interview is getoetst of de beroepskracht de inhoud voldoende kent, dit blijkt het 
geval. 
  
Observatie praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 
2014). Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend 

en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden door de 
toezichthouder minimaal twee voorbeelden toegelicht per basisdoel. 
  

Het bieden van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen  
 Elk kind wordt individueel begroet op school. De beroepskracht doet dit op een enthousiaste en 

persoonlijke manier. 

 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen  
 De beroepskracht reageert op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Zij gaat 

op een ongedwongen manier om met ieder kind. Bijvoorbeeld: de beroepskracht praat op een 
vriendelijke toon en op ooghoogte met de kinderen. 
 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep  
 Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 

gemak voelen.Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij 
de situatie. 
 

De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties 

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
 De beroepskracht toont haar betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houdt 
intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind 
hieronder lijdt. 
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 De beroepskracht en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 
wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met de 
beroepskracht. Bijvoorbeeld: ieder kind krijgt tijdens het drinken de gelegenheid om iets te 
vertellen over de dag op school. 

 
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
 De beroepskracht moedigt interactie tussen groepsgenootjes aan. Zij helpt de kinderen om 

contact met elkaar te maken. Zij biedt spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, elkaar 
helpen, emoties delen, van elkaar leren. Bijvoorbeeld: ze gaan buiten een kleurenspeurtocht 
maken. Van de foto's gaan ze samen een collage maken. 

 
De kinderen zijn deel van de groep 

 De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maakt grapjes, is behulpzaam en heeft aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid 
voor een positieve sfeer en omgang met elkaar. 

 
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
 De beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 

consequente wijze. Daarbij blijft zij rekening houden met de situatie. Bijvoorbeeld: een aantal 
kinderen willen hun schoenen uitdoen. De beroepskracht legt uit dat zij beter hun schoenen 
aan kunnen houden omdat zij na het drinken naar buiten gaan. Één kind geeft aan dat zij 

slippers aan heeft en het dan toch wel kan. De beroepskracht legt uit dat zij gelijk heeft dat je 
die zo aan en uit kunt doen maar dat het niet eerlijk is tegenover de rest van de kinderen. Ze 
maken een afspraak dat de schoenen na het buitenspelen uit kunnen. 

 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
 Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar 

wat andere kinderen doen en kunnen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor 

elkaar.Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten.Er is 
ruimte en begrip voor kinderen die ‘anders-zijn’ of er ‘anders uitzien’. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De heer A.A.C. Haans, houder) 
  Interview anderen (Beroepskracht) 

  Observaties (Ophaalmoment, tafelmoment en vrij binnenspel) 
  Pedagogisch beleidsplan (Versie augustus 2013) 
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Personeel en groepen 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 

groepen. 
  
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten als de houder 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 

en presentielijsten. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder en de beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag, die voldoen 
aan de wettelijke eisen. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een diploma conform cao kinderopvang. 
 
 

Opvang in groepen 
 
Er is één basisgroep met maximaal 20 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 

  
De houder is voornemens om verder uit te breiden. In het Landelijk Register Kinderopvang staan 
30 kindplaatsen vermeld. 

  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijst én een steekproef in de praktijk. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De heer A.A.C. Haans, houder) 

  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Observaties (Ophaalmoment, tafelmoment en vrij binnenspel) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Arbeidscontracten 
  Presentielijsten (Week 37) 
  Personeelsrooster (Week 37) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot 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. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskracht met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 

te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit onderdeel gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is 

gekeken naar de kennis van de beroepskracht met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid 
om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd, door de houder. Er is gebruik 
gemaakt van de methode Risico-monitor. 
  
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 acties ondernomen in de vorm van technische 

maatregelen en beleid (protocollen). 
  
Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de observatie op de groep, is geconcludeerd 

dat de beroepskracht het veiligheids- en gezondheidsbeleid kent en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengt. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie 

Kinderopvang. De meldcode is vertaald naar de eigen organisatie en voorzien van een sociale 
kaart. 
  

De beroepskracht is op de hoogte van dit beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De heer A.A.C. Haans, houder) 

  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Observaties (Ophaalmoment, tafelmoment en vrij binnenspel) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (29-07-2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (05-08-2015) 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Ongevallenregistratie 
  Veiligheidsverslag 
  Gezondheidsverslag 
  Huisregels/groepsregels 

  Meldcode kindermishandeling 
 Protocol 7 Voeding en hygiëne 
 Protocol 9 Preventie en veiligheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot accommodatie en 

inrichting. 
  
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 

Binnenruimte 
 
Er is een leefruimte van 154 m². Per kind is er 154 m²/ 30 kinderen= 5,1 m² aan bruto 

speeloppervlak. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenspeelruimte heeft een oppervlak van 287 m². 
  
Zowel het kinderdagverblijf (32 kinderen) als de buitenschoolse opvang (30 kinderen) maken 
gebruik van deze buitenspeelruimte. 
  
Per kind is er 287 m²/ 62 kinderen= 4.6 m² aan bruto buitenspeelruimte. 

  
De buitenspeelruimte beschikt over zandbak, klimberg, tunnel en divers rijdend materieel. Het 
spelmateriaal is uitdagend en stimulerend. Er is voldoende mogelijkheid voor verschillende 

activiteiten tegelijkertijd. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties (Ophaalmoment, tafelmoment en vrij binnenspel) 
 Inspectierapport van 20-10-2014 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 8 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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) 
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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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KLEIN Kindercentra 

Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KLEIN Kindercentra 
Adres houder : Rompert Park 131 
Postcode en plaats : 5233RL 'S-HERTOGENBOSCH 

Website : www.kleinkindercentra.nl 
KvK nummer : 50853023 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 

Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  K van Hamont 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Boxtel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5280DA BOXTEL 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-09-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 17-09-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 16-10-2015 
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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. 

 
 

 

 


