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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf De Dierenvriendjes biedt dagopvang en is gesitueerd op het erf van een 
boerderij. 

Er wordt dagopvang geboden aan maximaal 48 kinderen in drie verticale groepen: De Kalfjes, De 
Pinken en De Koetjes. 
Vanuit het kinderdagverblijf kunnen de kinderen in een stal met koeien kijken. Het 
kinderdagverblijf beschikt over een buitenruimte die afgescheiden is van het boerenbedrijf. 
Dagelijks komen de kinderen wel op het terrein van de boerderij. Om bijvoorbeeld naar de koeien 
te gaan, de shetlandpony in de wei te zetten, of in de hooischuur te spelen. 
Het centrum is aangesloten bij de verenigde agrarisch kinderopvang (VAK) en is in 2015 van start 

gegaan. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2017 wordt er voldaan aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang. 
In 2016 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek twee overtredingen op de domeinen veiligheid en 
gezondheid. 

  
Huidige inspectie 
Op dinsdagochtend 6 februari 2018 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf De Dierenvriendjes. In dit jaarlijks onderzoek is de nadruk gelegd op de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met de onderdelen Pedagogisch beleid en Veiligheid en gezondheid. 
  
Overleg en overreding 

Tijdens de inspectie voldeden onderstaande documenten nog niet aan de nieuwe eisen van de Wet 
kinderopvang: 
 pedagogisch werkplan; 

 beleid veiligheid en gezondheid. 
De toezichthouder heeft de houder gevraagd deze documenten aan te passen. De manager heeft 
de documenten aangepast en toegestuurd aan de toezichthouder. Deze documenten zijn 
meegenomen in de beoordeling. 

  
Conclusie 
Kinderdagverblijf De Dierenvriendjes voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet 
Kinderopvang. 
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 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de nieuwe 
voorwaarden en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is 
een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groepen. Het 
oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 

beroepskrachten. 
  
Conclusie 
Het kinderdagverblijf voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch 

klimaat. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
De houders hebben een pedagogisch werkplan opgesteld voor kinderdagverblijf De 
Dierenvriendjes. 
Onderstaande punten van de Wet kinderopvang zijn beschreven: 
 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de pedagogische doelen; 
 de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd.  Hierbij wordt 

een kindvolgsysteem gebruikt, waarbij op 5 momenten (van 0 tot 4 jaar) een observatielijst 
wordt ingevuld en indien gewenst een oudergesprek wordt gevoerd. Er is een doorgaande lijn 
richting de basisschool en de buitenschoolse opvang door middel van een 
peuteroverdrachtsformulier (eventueel ook met gesprek/ warme overdracht). Hiervoor wordt 
altijd de toestemming van de ouders gevraagd; 

 de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan het mentorschap. Ieder kind krijgt een mentor 

toegewezen. De ouders horen tijdens het intakegesprek wie de mentor van hun kind is. De 

mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het 
kind te bespreken; 

 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 
 de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 

aantal aanwezige kinderen (ook wel de drie uursregeling genoemd). Per groep en per dag is 
uitgeschreven op welk tijdstip in de ochtend, tijdens de pauze en aan het einde van de dag van 

de beroepskracht-kindratio wordt afgeweken;  
 het wenbeleid; 
 het beleid ten aanzien van afnemen van extra dagdelen; 
 een beschrijving van de activiteiten die buiten de stamgroep/ stamgroepruimte plaatsvinden; 
 een beschrijving van de taken die stagiaires in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze 

waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

Overleg en overreding 
Tijdens de inspectie waren onderstaande onderdelen van het pedagogisch werkplan onvoldoende 
beschreven: 

 de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan het mentorschap; 
 de taken die stagiaires mogen uitvoeren; 
 het beleid ten aanzien van het afnemen van extra dagdelen. 

 
Om deze reden heeft er overleg en overreding plaatsgevonden tussen de manager en de 
toezichthouder. De manager heeft het pedagogisch werkplan binnen de gestelde termijn aangepast 
en toegestuurd aan de toezichthouder. Na beoordeling van het aangepaste werkplan blijkt dat het 
nu voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
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Verantwoorde dagopvang 
 
Er is geobserveerd op de groepen en er hebben interviews plaats gevonden met de 
beroepskrachten om te beoordelen of men voldoet aan de gestelde pedagogische kwaliteitseisen. 

De kwaliteitseisen zijn hieronder nader beschreven met een korte beschrijving van enkele 
waargenomen situaties. 
  
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen. Op alle groepen is geobserveerd en waargenomen dat het welbevinden van de kinderen 

voldoende tot goed is. Er zijn korte gesprekjes met de kinderen en er wordt passend gereageerd 
op signalen van kinderen, bijvoorbeeld als een kind huilt, de situatie wordt snel ingeschat en 
beroepskrachten helpen dan het kind. Als kinderen verschoond worden, hebben beroepskrachten 
aandacht voor het kind en praten met hen. 
  
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 
gesloten en open materiaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Ook 
worden dagelijkse zaken opgepakt als leermoment voor de kinderen. Tijdens het buiten spelen zijn 
er bijvoorbeeld bevroren plasjes water. De beroepskrachten hebben het hier met de kinderen over, 
vragen of de kinderen weten wat het is en laten de kinderen er voorzichtig over heen lopen.  

  
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen de kinderen. Ze helpen de kinderen actief om 
sociale vaardigheden met andere kinderen te ontwikkelen (bijvoorbeeld leren delen en naar elkaar 
luisteren). 

Tijdens het voeren van de kippen, konijnen en cavia's ontstaat er een beetje onrust onder de 
kinderen, omdat meerdere kinderen de dieren willen voeren. De beroepskracht bemiddelt tussen 

de kinderen en zegt dat ze het toch allemaal samen kunnen doen. 
  
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
Er gelden vaste normen en waarden op de groep zoals samen opruimen, elkaar geen pijn doen 
en samen delen. 
De algemene feestdagen en rituelen worden gevierd op het kinderdagverblijf zoals Kerst, Pasen 
en carnaval. 
 
  

Conclusie 
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de pedagogische doelen tijdens 
de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. N. Theunisz - van den Broek) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan (De Dierenvriendjes (versie 5: januari 2018)) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is gecontroleerd of de beroepskrachten in het bezit zijn van een geldige 

verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 
en presentielijsten. 
  
Conclusie 

Het kinderdagverblijf voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 
groepen. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag en zijn 

opgenomen in de continue screening. 
  
De stagiaires zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag, die niet ouder is dan 
twee jaar.  
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 

Tijdens de inspectie en uit de genomen steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en 
beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht-kindratio wordt nageleefd. 
  

Tijdens de inspectie worden bij: 
 de Kalfjes (0-4 jaar) 11 kinderen van 0 en 1 jaar door drie beroepskrachten opgevangen; 
 de Pinken (0-4 jaar) 16 kinderen van 0 tot 4 jaar door drie beroepskrachten opgevangen; 
 de Koetjes (0-4 jaar) 16 kinderen van 0 tot 4 jaar door drie beroepskrachten opgevangen. 

 
In het pedagogisch beleidsplan staat dat er 's ochtends van 7.30 - 8.00 uur en tijdens de pauze 
van 12.15 - 14.45 uur minder beroepskrachten worden ingezet dan minimaal vereist op grond van 
de beroepskracht-kindratio (ook wel de drie-uursregeling genoemd). 
Uit de gesprekken met de beroepskrachten en de genomen steekproef van de roosters van de 
beroepskrachten blijkt dat deze tijden waarop wordt afgeweken, worden nageleefd. 
  

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Er wordt dagopvang geboden aan drie stamgroepen met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar: de Kalfjes, de Pinken en de Koetjes. 

  

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. N. Theunisz - van den Broek) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (weken 5 en 6 2018) 
 Personeelsrooster (weken 5 en 6 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel is het veiligheids- en gezondheidsbeleid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken of de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt 
gekeken naar de toepassing en kennis van de beroepskrachten omtrent dit beleid en de 
mogelijkheden die worden geboden om hier kennis van te kunnen nemen. 
  
Conclusie 
Het kinderdagverblijf voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Kinderdagverblijf De Dierenvriendjes is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang 
(VAK) en maakt gebruik van het beleid Gezondheid en Veiligheid opgesteld door deze coöperatie. 

Daarnaast is er een format voor het opstellen van een Werkplan gezondheid en veiligheid waarin 
het beleid op locatieniveau van De Dierenvriendjes kan worden beschreven. De houders zijn nog 
bezig met het invullen van dit locatie-werkplan. Deze is in april gereed en wordt dan ook met de 
oudercommissie besproken. 
  
Overleg en overreding 
Omdat tijdens de inspectie het werkplan nog niet gereed is heeft de houder de eerder uitgevoerde 

risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, afspraken veiligheid en gezondheid en boerderij/ 
uitstapjes en een aanvullend schrijven toegestuurd aan de toezichthouder. In het aanvullend 
schrijven heeft de houder beschreven hoe zij het locatie-werkplan gaan invullen en is een 
summiere invulling van het werkplan te lezen. Later heeft de houder ook het daadwerkelijke 
werkplan opgesteld en toegestuurd aan de toezichthouder.   
  

Het algemene beleid vanuit de VAK en het werkplan gezondheid en veiligheid De Dierenvriendjes 
beschrijven onderstaande zaken: 
 de grote risico's ten aanzien van de fysieke veiligheid, gezondheid en sociale veiligheid 

(waaronder grensoverschrijdend gedrag); 
 genomen maatregelen voor grote risico's; 
 omgang met kleine risico's; 
 de achterwachtregeling; 

 het vierogenprincipe; 
 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; 

 EHBO-regeling: bijna alle beroepskrachten die op de locatie werken beschikken over een geldig 
kinderEHBO-certificaat. Twee beroepskrachten hebben nog geen EHBO-certificaat. De houder 
zorgt ervoor dat er altijd minimaal één persoon aanwezig met een geldig EHBO-certificaat. 

 de wijze waarop het beleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten en de ouders. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. N. Theunisz - van den Broek) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (december 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (december 2017) 
 Pedagogisch werkplan (De Dierenvriendjes (versie 5: januari 2018)) 
 Handboek VAK- Beleid Gezondheid en Veiligheid (november 2017) 
 Afspraken RI Gezondheid (versie 4, 01-09-2017) 

 Afspraken RI Veiligheid (versie 4, 01-09-2017) 
 Afspraken Boerderij/ uitstapje (versie 4, 01-09-2017) 
 Werkplan veiligheid en gezondheid De Dierenvriendjes (versie 1, maart 2018) 
 EHBO-certificaten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

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

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

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon 
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 

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

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

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

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

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

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

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

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

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

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

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 

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

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Dierenvriendjes 

Website : http://www.dedierenvriendjes.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000061049298 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Agrarische kinderopvang De Dierenvriendjes 
Adres houder : 't Broek 8 
Postcode en plaats : 5388XJ Nistelrode 
KvK nummer : 61049298 

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 :  T. van Waardenburg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bernheze 
Adres : Postbus 19 

Postcode en plaats : 5384ZG HEESCH 

 
Planning 
Datum inspectie : 06-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-03-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-04-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


