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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
In verband met een aanvraag voor registratie stelt de GGD in opdracht van de gemeente Tilburg 
een onderzoek in, om te kunnen vaststellen of betreffende kinderopvangvoorziening bij de start 

van de exploitatie aan de gestelde eisen uit bovengenoemde wet voldoet. 
  
De toetsing vindt plaats volgens de landelijke werkwijze 'Streng aan de poort' die in 2017 is 
geïmplementeerd door de VNG en GGD GHOR Nederland bij gemeenten en GGD’en. Het 
uitgangspunt van deze werkwijze is dat een houder bij aanvang exploitatie verantwoorde 
kinderopvang kan aanbieden. Dit houdt in dat de GGD vooraf intensief toetst om te kijken of de 
houder redelijkerwijs de gestelde kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang kan waarborgen. Op 

basis van het advies van de GGD neemt de gemeente Tilburg een besluit om het kindercentrum al 

dan niet op te nemen in het landelijk register kinderopvang. 
  
Algemeen  
Kinderopvang Alles Kidz heeft een aanvraag gedaan voor opname in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) . Het betreft het exploiteren van een kinderdagverblijf en buitenschoolse 

opvang. 
De opvang zal bestaan uit 6 groepen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De houder is voornemens om 1 oktober 2018 te gaan starten. 
  
Onderzoek voor registratie 
Op dinsdag 18 september 2018 heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een aangekondigd 
onderzoek voor registratie plaatsgevonden. De GGD heeft beoordeeld of de exploitatie 

redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bij of krachtens de gestelde regels uit 
de Wet kinderopvang. 
Voorafgaand aan het onderzoek voor registratie is de houder gevraagd om documenten ter 
beoordeling te overleggen. De beoordeling baseert zich op de documenten die door de houder zijn 
overgelegd, het locatiebezoek en het interview met de houders kinderopvang op locatie. 

  
De volgende documenten zijn beoordeeld: 

• Verklaring omtrent het gedrag houder (Rechtspersoon) en beroepskrachten (Natuurlijk 
Persoon) 

• Beroepskwalificaties beroepskrachten 
• EHBO certificering 
• Pedagogisch beleid 
• Beleid Veiligheid en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Klachtenregeling 

  
Tijdens het onderzoek zijn alle voorwaarden die op dit kindcentrum van toepassing zijn onderzocht. 
  
Conclusie 
Kinderopvang Alles Kidz (KDV) voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. Het advies aan de gemeente is om kinderopvang Alles Kidz op te nemen in het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Binnen drie maanden na start exploitatie zal er een 
onderzoek na registratie plaatsvinden. 

  
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 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
Opname voor 80 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Binnen het onderdeel registratie, wijzigingen en administratie wordt het wettelijk kader beschreven 

voor toezicht en handhaving bij kindercentra. Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het 
starten van een kindcentrum dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang 
verzorging en opvoeding biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de 
maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. 
  
  

 
Registratie 
 
Kinderopvang Alles Kidz is voornemens om, indien uit het onderzoek voor registratie blijkt dat de 
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels, 
per 1 oktober 2018 de opvang te starten. 
  

Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 
  
 
 
Administratie 
 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. De houder verstrekt tijdig de gegevens die nodig zijn voor het 
onderzoek. 

  
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Pedagogisch beleid 
• De wijze waarop wordt zorggedragen dat in de praktijk wordt gewerkt volgens    

het pedagogisch beleid. 
  

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 

 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor kinderopvang Alles Kidz. 
waarin de kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. Momenteel is er een 
algemeen beleidsplan en aanvullend werkplan voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 

Na opening zal worden gestreefd naar aparte beleidsplannen voor kdv, bso en peuteropvang, 
waarin de verschillende visies nog beter naar voren komen. 
  

Binnen de organisatie is per november 2018 een pedagogisch coach beschikbaar die trainingen kan 
verzorgen of coaching op locatie kan aanbieden. 
  
De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang. 
• 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. 

• 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. 

• De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen 

worden opgevangen. 
• 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. 

• De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 

• Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra 
dagdelen. 

• De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang 
kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid (met uitzondering van 

vrijwilligers, daar geen gebruik van wordt gemaakt). 
  

Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Voorschoolse educatie 
 

Alles Kidz Kinderopvang werkt met de VVE methode Piramide.  
Piramide is geïmplementeerd in de werkwijzen van zowel de babygroepen als de peutergroepen. 
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide 

is een totaalprogramma, wat opgebouwd is met projecten, en met alle aandacht voor alle 
ontwikkelingsgebieden 
  
Het observeren van kinderen (dagopvang en peutervoorziening) 
Pedagogisch medewerkers observeren kinderen zowel individueel als in groepsverband 
om hen beter te leren begrijpen, adequaat op hun behoeftes, mogelijkheden en 
beperkingen in te kunnen spelen en activiteiten te kiezen die hierbij aansluiten. Daarbij 

worden het welbevinden en de ontwikkeling van het individuele kind én het 
groepsfunctioneren gevolgd. Alles Kidz kinderopvang maakt gebruik van de methode 
Kijk! 
  
Opleidingsplan: 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld. 

In het opleidingsplan staat voldoende beschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden van 

de beroepskracht voorschoolse educatie onderhouden wordt. 
In het opleidingsplan worden de volgende onderwerpen op concrete en toetsbare wijze beschreven: 
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; 
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. 
  
De beroepskrachten die zijn aangenomen zijn in het bezit van een getuigschrift wat  is 
behaald, over ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie en de 3F 

taaltoets. Daarnaast gaan alle beroepskrachten de cursus Piramide volgen. Hiermee is volgend jaar 
heel het bedrijf  geregistreerd volgens deze methode. 
  
Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Pedagogisch beleidsplan (Juli 2018) 
• Pedagogisch werkplan 
• VVE-certificaten 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
• Aantal beroepskrachten 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
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. 
  
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag Rechtspersoon die dateert uit 12-07-
2018. Daarmee is de verklaring omtrent het gedrag niet ouder dan twee maanden bij het indienen 

van de aanvraag tot exploitatie. 
  
De twee bestuurders die staan weergegeven op de verklaring omtrent het gedrag zijn 

overeenkomstig de bestuurders uit het KVK uittreksel. Tevens hebben beide bestuurders een geldig 
VOG en zijn opgenomen in de continu screening en gaan zich opnieuw koppelen in het 
persoonsregister nadat ze een geldig LRKP nummer hebben toegewezen. 
  
  
De beroepskrachten die zullen worden ingezet vanaf de opening van kinderopvang Alles 
Kidz beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag. Zij zijn opgenomen in de continue 

screening en zijn gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
Er is (nog) geen sprake van inzet van stagiaires en/of vrijwilligers, deze voorwaarden zijn dan ook 
niet beoordeeld binnen dit onderdeel. 
  
  
Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

  
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Kinderdagverblijf Alles Kidz bied opvang aan kinderen vanaf ongeveer 8 weken tot de leeftijd 

waarop kinderen de basisschool verlaten jaar. 
Er zijn horizontale groepen. Kinderen van dezelfde leeftijdscategorie in één groep opgevangen 
worden. 
 
De dagopvang kent babygroepen en peutergroepen (met geïntegreerde 
peutervoorziening). De dagopvang is geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. 
Baby’s in de babygroepen hebben een eigen dagritme. Wij houden zoveel mogelijk 

rekening met de individuele eet- en slaaptijden van de kinderen en de gewoonten en 
wensen van ouders. Naarmate de baby ouder wordt, wordt dit eigen dagritme geleidelijk 
losgelaten en zal de baby deelnemen aan het dagritme van Alles Kidz Kinderopvang. 
  

Er zijn drie babygroepen voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 2,5 jaar. 
• Groep 1 heeft plaats voor maximaal 8 kinderen en zal dagelijks begeleid worden 

door 2 pedagogisch medewerkers. 
• Groep 2 heeft plaats voor maximaal 12 kinderen en zal dagelijks begeleid worden 

door 3 pedagogisch medewerkers. 
• Groep 3 heeft plaats voor maximaal 12 kinderen en zal dagelijks begeleid worden 

door 3 pedagogisch medewerkers. 
• Kinderen maken per week gebruik van maximaal twee stamgroepen. 
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Er zijn twee peutergroepen voor kinderen in de leeftijd van 2,0 jaar tot 4 jaar. 
• Groep 4 heeft plaats voor maximaal 16 kinderen en zal dagelijks begeleid worden 

door twee pedagogisch medewerkers. 
• Groep 5 heeft plaats voor maximaal 16 kinderen en zal dagelijks begeleid worden 

            door twee pedagogisch medewerkers. 

  
De peutervoorziening kent 1 groep die maximaal plaats heeft voor 16 peuters in de 
leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. 
Deze groep wordt dagelijks begeleid door twee pedagogisch medewerkers en is geopend 
gedurende schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 14.15 uur. 
  
De wijze waarop het mentorschap wordt vorm gegeven staat opgenomen in het pedagogisch 

beleid. 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. Kinderopvang Alles Kidz zal 
gebruik maken van het kindvolgsysteem KIJK waarbij het welbevinden van een kind zal worden 
geobserveerd en besproken met ouders. 
  
 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Binnen kinderopvang Alles Kidz kindercentrum zal de Nederlandse taal als voertaal worden 
gebruikt. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Veiligheidsbeleid 
• Gezondheidsbeleid 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

  

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 
  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld voor kinderopvang Alles Kidz. In dit 
beleid is onder andere opgenomen: 

 

• De werkwijze om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te borgen; 
• De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van 

kinderen, met daarbij 

• Risico's op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en het vierogenprincipe; 
• Achterwachtregeling. 
• Verwijzing naar protocollen, zoals;  voeding  vermissing ,uitstapjes, veilig slapen, hitte 

protocol etc. 
 
Het opgestelde beleid is een eerste aanzet en voldoet om de opvang op te kunnen starten. 
Wanneer de ruimtes daadwerkelijk zijn ingericht zal blijken of er nog aanpassingen nodig zijn. In 

het beleid is opgenomen hoe het continue proces van verbetering wordt vorm gegeven. 
  
Er zal frequent met alle medewerkers en directie geëvalueerd worden of het beleid nog actueel is 
en of er wijzigingen zijn geweest die aanpassingen vereisen. 
In elke teamvergadering zal een onderdeel uit het beleidsplan veiligheid en gezondheid behandeld 
en besproken worden. 

De vaste medewerkers beschikken over een geldige kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen, uitgegeven door het Rode Kruis. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
  
 

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling welke is 
uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode is vertaald naar de eigen 
organisatie. 
  

Met de houder is besproken op welke wijze de kennis en het gebruik van de meldcode zal worden 
bevorderd in 2019 onder medewerkers.  
  
Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie 
 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 

• Passend ingerichte binnen- en buitenruimten 
• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten 

  
Bij dit 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 
  
  
 
Eisen aan ruimtes 
 

Binnenruimte 
  
1. de Tulpen, de groepsruimte is 58,01 m2.(16 kpl peutergroep) 
2. de Roosjes; de groepsruimte is 44,42 m2. (12kpl babygroep) 

3. de Paardenbloem voor de peutervoorziening en tegelijk de Lavendel voor de Bso,  
   de groepsruimte is 85,88 m2. (16 kpl voor de peutergroep en 20 kpl voor de Bso) 
4. de Viooltjes, de groepsruimte is 59,20 m2. (16 kpl babygroep) 

5. de Madeliefjes, de groepsruimte is 28,10 m2. (8 kpl babygroep) 
6. de Lelies, de groepsruimte is 71,76 m2. (16kpl  peutergroep) 
  
Het kindercentrum beschikt over 4 afzonderlijke slaapkamers , sanitaire ruimten. grote centrale 
keuken.  In verschillende groepsruimte zal een verschoontafel aanwezig zijn en een eigen 
keukenblok.  
  

Op het moment van het onderzoek zijn de ruimten nog niet ingericht, gezien de verbouwing nog 
gaande was.  De slaapkamers worden voorzien van mechanische ventilatie en co2 indicatoren. In 
sommige slaapkamers kan ook een raam open voor natuurlijke ventilatie.  De groepsruimten 
zullen  nog verder worden ingericht met speelhoeken en een overzicht/indicatie van het bestelde 
meubilair is overlegd. 
  

Buitenruimte 

De kinderen gaan gebruik maken van het aaneengesloten buitenruimte. Deze is afgeschermd 
middels een hoog hekwerk. 
De buitenruimte is niet opgemeten, maar duidelijk is dat er meer dan voldoende m² 
buitenspeelruimte aanwezig is voor het aantal op te vangen kinderen. 
Op basis van globale meting schatten we dat de buitenruimte minimaal 350 m2 is. 
  

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

• Observaties 
plattegrond 
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Ouderrecht 
 
Binnen ouderrecht worden de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Informatie 
• Klachten en geschillen 

  
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. 
  
  
 
Informatie 
 

De houder informeert ouders via de website, informatiemap, pedagogisch beleid en het 
intakegesprek. 
  
Met de houder is afgesproken dat wanneer het inspectierapport van het onderzoek na registratie 

definitief is vastgesteld, deze op de website gepubliceerd zal worden. 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. In de klachtenregeling is een onderdeel 

opgenomen over de geschillencommissie. Deze klachtenregeling is inzichtelijk . 
  
Alles Kidz hecht groot belang aan een goed contact met ouders en streven ernaar om door 
ouders gezien te worden als partners in de opvoeding. Voor het welbevinden van 
kinderen is het belangrijk dat ook ouders zich thuis én gehoord voelen, zodat de 
verschillende leefwerelden van het kind (thuis en op het kinderopvang) met elkaar 
verbonden worden. 

Daarom organiseren Alles Kidz vaste momenten waarop ze met ouders in 
gesprek gaan over opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. .Bij bijvoorbeeld de haal en 
brengmomenten, oudergesprekken, ouderavonden en nieuwsbrieven. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 
Klachten en geschillen 
 
De houder is aangesloten bij de geschillencommissie, waarvan de procedure op de website 
inzichtelijk is. Tevens heeft de houder een interne klachtenregeling opgesteld, welke de wettelijke 
verplichte onderwerpen bevat en schriftelijk vastgelegd in het pedagogisch beleid. 

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

• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de Wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a en 2 onder a tot en met e Regeling Wet kinderopvang) 

 

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 2 onder a 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 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 2 onder c 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 3 lid 2 onder d 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 2 onder e 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 3 onder a 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 3 onder b 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 3 onder c 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 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze: 
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten, 
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd, 
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen, 
e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en 
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 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 voor de werkzaamheden 
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 
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[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 beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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) 

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; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder binnen een door de toezichthouder 

gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag vermoeden dat de houder, 
een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde van 
de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de eisen voor het afgeven van 
een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van 
overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet 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) 
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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) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 

van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

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 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

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, 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) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 

- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 

passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 

adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Alles Kidz Kinderopvang 

Website : http://www.alleskidzkinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000039157113 
Aantal kindplaatsen : 80 
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 : Alles Kidz Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Westertorenlaan 4 

Postcode en plaats : 5037BD Tilburg 
KvK nummer : 70930317 
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 :  S van der Velden 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 18-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2018 
Zienswijze houder : 20-09-2018 
Vaststelling inspectierapport : 20-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-09-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Hartelijk dank voor de concept rapporten van de dagopvang en de buitenschoolse opvang. 
  
De inhoud van de rapporten zijn door ons akkoord bevonden. 

We hebben de kennismaking als zeer prettig ervaren. 
  
We kijken uit naar een goede en positieve samenwerking. 
  
Met vriendelijke groet | Kind regards, Mandy Jefferies en Sandra van Hak 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 


