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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze GGD-rapport 28-09-2021 

De bevindingen beschreven in het rapport kwamen voor ons als organisatie onverwachts. 

De afgelopen jaren hebben wij elk jaar een positief rapport gekregen, zonder opmerkingen. 

Nu zijn onze (pedagogisch) beleidsplannen, 3-uurs regeling en werkwijze de afgelopen 

jaren alleen wat bijgewerkt en in grote lijnen niet veranderd en waren we in de 

veronderstelling dat wij werkten volgens de wet- en regelgeving van de Kinderopvang. Dit 

werd ook bevestigd door de positieve rapporten van het verleden. 

Wij nemen de bevindingen in dit rapport zeer serieus en zullen beleidsstukken aanpassen 

en/of aanvullen. Tevens zullen we kijken naar de werkwijze en veranderingen binnen de 

organisatie doorvoeren. Onderstaand per onderwerp een korte toelichting. 

 

 

Pedagogisch klimaat  

De concrete beschrijving van de werkwijze van de stamgroepen met betrekking tot het 

samenvoegen van groepen aan de randen van de dag en tijdens de pauzes zal worden 

toegevoegd in het pedagogisch beleidsplan 2022. Tevens zal de doorverwijzing naar 

passende instanties m.b.t. de ontwikkeling van het kind worden uitgebreid en er zal zoals 

gevraagd toegevoegd worden wanneer Moederskind wel voldoet aan de BKR. 

  

De inspecteur beschrijft dat kinderen verloren in de binnentuin liepen en niet reageerden 

op het weggaan en terugkomen van de beroepskracht. Wij herkennen deze situatie niet. De 

desbetreffende medewerker is een warme pedagogisch medewerker die een veilige en 

warme relatie heeft met de kinderen op haar groep. 

  

Verder beschrijft de inspecteur dat medewerkers bij elkaar op de groepen zaten. Het 

inspectiebezoek was tijdens onze pauzetijden en de situatie die is beschreven vond plaats 

tijdens de wisseling van de pauze. De ene medewerker kwam net terug van de pauze en de 

andere medewerker begon net aan haar pauze. In verband met de overdracht is er altijd 

een overlap, waardoor medewerkers tegelijk op de groep zijn. 

  

Overige punten m.b.t. het pedagogisch klimaat zullen worden meegenomen in de planning 

van de pedagogisch coach. 

 

 

Personeel en groepen 

Stamgroepruimtes 

De afwijkingen geconstateerd in de stamgroepruimtes kloppen niet als zodanig. Kinderen 

maken niet actief gebruik van een andere groepsruimte, want zij liggen in hun eigen bedje, 

op hun eigen groep te slapen. Hierdoor maken zij geen gebruik van drie 

stamgroepsruimtes. Ze zijn op hun eigen stamgroep en daarom wijken wij niet af. De PM’er 

van de andere groep is alleen achterwacht als er kinderen voortijdig wakker worden. 

Aan de randen van de dag is het ook niet altijd zo dat de kinderen naar de naastgelegen 

groep gaan. Het hangt af van hoeveel kinderen er van beide groepen nog zijn. Het is ook 

mogelijk dat de medewerker naar de eigen stamgroep van de kinderen gaat, in plaats van 

de kinderen. Hierdoor maken de kinderen geen gebruik van drie stamgroepruimtes.  
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Veiligheid en gezondheid 

Naar aanleiding van het eerste inspectiebezoek zijn de hygiëneregels nogmaals met de 

medewerkers besproken. Tijdens het tweede bezoek heeft de inspecteur bevestigd dat 

iedereen deze keer wel conform de hygiëneregels werkte. 

  

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden de regels en richtlijnen met betrekking tot 

de eisen van het campingbedje toegevoegd. 

  

De geconstateerde afwijking van 1 uur van een gediplomeerde EHBO-er in het pand is 

terug te leiden naar de Coronacrisis. Alle medewerkers van Moederskind worden geschoold 

in de KinderEHBO. Een aantal certificaten zijn verlopen omdat deels het praktijkexamen 

afgezegd is door de opleider in verband met Coronamaatregelen, deels omdat 

medewerkers nodig zijn op de werkvloer of ziek zijn. Hierdoor heeft niet iedereen op tijd 

haar herhaling kunnen doen. 

  

 

Ouderrecht  

De klachtenregeling zal worden uitgebreid met de punten beschreven in het rapport. 

  

 

Brief Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Op 29 november 2021 is er door de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid een brief verstuurd naar de kinderopvangbranche. In deze brief vraagt de 

staatssecretaris om bij het handhaven rekening te houden met verzachtende 

omstandigheden of overmacht vanwege personeelstekort en druk op de kinderopvang. Met 

name rondom de eisen van het hanteren van stam- en basisgroepen, het opvangen in 

eigen stamgroepruimte, de inzet van beroepskrachten in opleiding, het vaste-

gezichtencriterium en de 3-uurs regeling. 

  

Ook wij hebben als organisatie te maken met personeelstekort en een hoger ziekteverzuim 

vanwege COVID-19. Hierdoor moesten wij tijdens het inspectiebezoek ook afwijken van het 

BKR tussen 14.00 en 14.30 uur, aangezien wij te maken hadden met ziekte. Bovendien zijn 

wij niet in de positie om personeel ruimer in te zetten, waardoor groepen aan de randen 

van de dag samengevoegd moeten worden. Wij vragen de inspectie kinderopvang dan ook 

om deze omstandigheden mee te nemen bij het beoordelen van dit rapport. 

  

Tot slot willen wij aangeven dat wij op het standpunt staan dat wij een veilige en warme 

opvang zijn. Onze kinderen worden gezien door alle medewerkers en hun veiligheid is nooit 

in het gedrang. 
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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. 

Op basis van het risico gestuurd toezicht zijn binnen dit jaarlijks onderzoek alle eisen onderzocht. 

Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden. Eveneens is 

achterin de zienswijze van de houder te lezen. 

 

De toezichthouders hebben een bezoek gebracht aan de locatie op 28 september 2021 van 14.15 

tot 15.30 uur. Daarna heeft nog een tweede locatiebezoek plaatsgevonden op 18 oktober 2021 van 

9.15 tot 10.45 uur. Tijdens deze bezoeken is de praktijk geobserveerd en zijn er gesprekken met 

de beroepskrachten gevoerd. Tevens is er aanvullende informatie opgevraagd bij de 

locatieverantwoordelijke per email. 

 

Beschouwing 

Algemene kenmerken kindercentrum 

Kinderdagverblijf Moederskind is onderdeel van KDV Moederskind B.V. en gevestigd aan Balijelaan 

54A te Utrecht. Het kindercentrum staat met 50 kindplaatsen ingeschreven in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK). De opvang bestaat uit vijf groepen, waar zowel horizontale als 

verticale opvang geboden wordt. De buitenschoolse opvang van KDV Moederskind B.V. is in 

hetzelfde gebouw gevestigd.  

 

Inspectiegeschiedenis 

In februari 2020 heeft er een verkort onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

Ten tijde van het huidige onderzoek is ook een verzoek tot het wijzigen van de rechtsvorm in 

behandeling genomen door de Inspectie Kinderopvang. De toezichthouder heeft het college 

geadviseerd om het verzoek tot wijziging van gegevens van KDV Moederskind B.V. voor zowel het 

kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) toe te 

wijzen. Per 7 oktober 2021 is dit verzoek gehonoreerd.  

 

Bevindingen  

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan alle eisen uit de Wet 

kinderopvang. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de 

volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Verklaring omtrent het gedrag en inschrijving Personenregister kinderopvang 

• 3-uursregeling 

• Stabiliteit van de opvang 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

• Klachten en geschillen 

 

De tekortkomingen worden in het rapport onder de betreffende domeinen verder toegelicht.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouders adviseren het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

   

Pedagogisch beleid 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft 

concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang. De houder zorgt ervoor dat in 

het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat een aantal onderwerpen die er volgens de Wet kinderopvang in 

horen te staan (zie het overzicht achter in het rapport). 

 

Er ontbreekt echter een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de stamgroepen. De werkwijze van de stamgroepen met betrekking tot het 

samenvoegen van groepen aan de randen van de dag en tijdens de pauzes is onvoldoende 

concreet beschreven. Hoewel er wel in het beleidsplan is opgenomen wanneer er eventueel sprake 

zou kunnen zijn van het incidenteel samenvoegen van stamgroepen, ontbreekt de concrete 

beschrijving van de structurele samenvoegingen aan de randen van de dag en tijdens de pauzes. 

In het pedagogische beleidsplan staat het volgende over samenvoegen opgenomen: 

 

“Bij Moederskind werken we met stamgroepen. In principe wordt een kind op één stamgroep 

geplaatst. Bij een (structureel) lagere bezetting van groepen op een specifieke dag van de week, 

kan een kind gebruik maken van maximaal twee stamgroepen. Door het samenvoegen van 

groepjes kinderen is er meer keus voor kinderen om samen te spelen met andere kinderen. 

Doordat alle groepen gedurende de dag met eenzelfde dagprogramma werken is de structuur en 

werkwijze op een (samengevoegde) groep min of meer gelijk. De continuïteit voor de kinderen is 

daarmee gewaarborgd. Pedagogisch medewerkers van andere groepen zijn bekende en vertrouwde 

personen voor de kinderen. Bij groepen die langere termijn halve groepen zijn, langer dan drie 

maanden, kan samenvoegen een structurele oplossing zijn, dan is het welbevinden van het kind 

niet tot nauwelijks in het gedrang, omdat de samenvoeging op dergelijke momenten wekelijks 

wordt. Bij een structurele samenvoeging wordt daarnaast met twee pedagogisch medewerkers op 

de groep ook de werkdruk verlaagd voor de medewerkers. 

Het samenvoegen van stamgroepen kan ook incidenteel voorkomen, bijvoorbeeld in 

vakantieperioden of bij een calamiteit of ziekte van een PM-er. Er wordt voor het samenvoegen 

altijd vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, d.m.v. een schriftelijk akkoord. Zowel bij een 

structurele tweede stamgroep of een incidentele tweede stamgroep.” 
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De toezichthouders hebben in de personeelsroosters van 1 t/m 28 september 2021 en door een 

verklaring van de locatiemanager geconstateerd dat er op meerdere dagen groepen (moeten) 

worden samengevoegd aan de randen van de dag en tijdens de pauzes van de beroepskrachten 

omdat er bijvoorbeeld met één beroepskracht op de groep wordt gewerkt. Deze werkwijze staat 

niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Daarnaast ontbreekt een concrete beschrijving in het beleidsplan van de wijze waarop ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties indien bijzonderheden of problemen in de 

ontwikkeling van het kind worden gesignaleerd. Hierover is niets opgenomen in het pedagogisch 

beleid.  

 

Tot slot ontbreekt een concrete beschrijving van de 3-uurs regeling. Hoewel er wel staat 

aangegeven in het pedagogisch beleidsplan wanneer er niet wordt voldaan aan de beroepskracht-

kindratio, staat er niet concreet beschreven wanneer er wel wordt voldaan aan die ratio.  

 

Conclusie 

Hiermee voldoet de houder niet aan alle eisen uit de Wet kinderopvang met betrekking tot de 

inhoud van het pedagogisch beleidsplan. De houder dient een concrete beschrijving van 

bovenstaande punten op te nemen in het pedagogisch beleidsplan.  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 

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, 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 minimumaantal 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef bestaat uit een observatie 

van het pedagogisch handelen van de beroepskrachten op de groepen tijdens het inspectiebezoek. 

 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, zou de houder van een kindercentrum 

er in ieder geval zorg voor moeten dragen 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. 

 

Observatie 

Tijdens het inspectiebezoek op 28 september 2021 hebben de toezichthouders op verschillende 

groepen geobserveerd. Hieronder volgt een beschrijving van de waargenomen situaties, passend 

bij de hierboven beschreven basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Bij de beoordeling is gebruik 

gemaakt van het “Veldinstrument observatie pedagogische praktijk”, de schuingedrukte tekst is 

aan dit instrument ontleend.  

 

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 
situatie en/of de vraag van een kind.  
Waargenomen is dat vriendelijk tegen de kinderen werd gesproken nadat zij uit bed kwamen en 

verschoond en aangekleed werden. De kinderen die al wakker waren speelden met de stagiaire 

met een zandtafel zij kletsten met elkaar.  

 

Hoewel er situaties zijn waargenomen waarin positief pedagogisch werd gehandeld, zijn er ook 

situaties waargenomen waarin de toezichthouders hebben geconstateerd dat sprake was van matig 

pedagogisch handelen. Hierbij bleven kansen onbenut die positief kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling en/of het welbevinden van de kinderen.  

 

De beroepskrachten helpen het kind onvoldoende bij contacten met andere kinderen als dit nodig is 

of de situatie onveilig wordt. Zij geven geen passende steun zodat het kind de betreffende situatie 

weer zelf aan kan. Zij helpen het kind niet om zelf tot een oplossing te komen. 

Op een van de groepen is waargenomen dat kinderen weinig contact zochten met de 

beroepskrachten en met elkaar. Zo liepen de kinderen in de binnentuin los van elkaar verloren 

rond. De beroepskracht was binnen bezig om twee kinderen uit bed halen. De kinderen buiten 

reageerden nauwelijks op het weggaan of terugkomen van de beroepskracht. 

Buiten vond een voorval plaats waarbij een kind door een ander kind op het hoofd werd geslagen 

en aan de capuchon werd getrokken. Het kind dat lichamelijk werd, waande zich onbespied: het 
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kind keek niet om zich heen na het voorval en was zich niet schuldbewust. Het kind dat gehinderd 

werd, zocht geen hulp van de beroepskracht: dit kind liet het gelaten toe. De situatie is niet door 

de beroepskracht opgemerkt.  

 

Tijdens contact-/verzorgingsmomenten met baby’s richten de beroepskrachten hun aandacht 
minimaal de helft van de tijd op andere personen of handelingen.  

Tijdens de lunchpauze kwamen beroepskrachten samen in een groepsruimte om met elkaar te 

kletsen, enkele van hen hadden pauze terwijl anderen geen pauze hadden en aan het werk waren. 

In dezelfde groepsruimte lag een baby in de wipper te slapen terwijl een ander jong kind bij een 

beroepskracht op schoot zat. Er werd niets met het jonge kind ondernomen en het kind kreeg 

weinig aandacht. De locatiemanager gaf aan dat beroepskrachten met pauze vaker naar een 

andere groepsruimte komen en dat de beroepskrachten meestal na een paar minuten naar hun 

eigen groepsruimte of naar de pauzeruimte gaan. 

 

De observaties van de pedagogische praktijk op 28 september hebben een wisselend beeld laten 

zien, waardoor twijfel is ontstaan over de kwaliteit van het pedagogisch klimaat. Daarom hebben 

de toezichthouders een tweede bezoek aan de locatie gebracht op 18 oktober 2021.  

 

18 oktober 2021 

Tijdens dit bezoek hebben de toezichthouders nogmaals de pedagogische praktijk op verschillende 

groepen geobserveerd. Ook tijdens dit bezoek is een wisselend beeld waargenomen van de 

pedagogische praktijk.  

 

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).  
Op één groep was een groepje kinderen met de beroepskracht een spelletje memory aan het 

spelen. De beroepskracht gaf de kinderen geduldig uitleg over de regels en bood begeleiding bij 

het op de beurt wachten tijdens het spel. Wanneer een kind de juiste kaartjes omdraaide, kreeg 

het een compliment van de beroepskracht. 

 

De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 
situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.  

Er is waargenomen dat de beroepskrachten de kinderen wezen op de hygiëneregels in verband met 

verkoudheid. Wanneer een kind niest of hoest wezen de beroepskrachten op een hand voor de 

mond. Ook worden de kinderen gestimuleerd om regelmatig hun neus te snuiten of af te vegen en 

de handen te wassen. Doordat de beroepskrachten erbij uitleggen waarom deze handelingen 

belangrijk zijn, worden deze normen door de beroepskrachten overgedragen op de kinderen. 

 

De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 

gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 
een passende wijze aan bij de emotie die individuele kinderen aangeven.  

Bij een andere groep was een redelijk nieuwe baby. Deze baby werd te slapen gelegd in de 

slaapkamer, maar raakte erg overstuur. De beroepskracht heeft toen met een collega overlegd en 

besloten een tijdje bij de baby in de slaapkamer te blijven. De beroepskracht heeft de baby 

getroost met sussende woorden en wrijven over het hoofd. De baby werd hierdoor duidelijk 

rustiger en uiteindelijk ook stil. De beroepskracht is in de slaapkamer gebleven tot de baby in slaap 

viel. Aansluitend vertelde de beroepskracht dat de baby nog erg moest wennen en de 

beroepskrachten hier daarom wat extra aandacht aan besteden. 
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De beroepskrachten handelen op een manier die niet past bij de behoefte van het kind. Zij nemen 

de regie over, zonder oog voor de behoefte en mogelijkheden van het kind.  

Op een andere groep ligt een jonge baby in de box te spelen. Hoewel het kind zelfstandig speelt en 

tevreden is, besluit de beroepskracht de baby uit de box te halen en te knuffelen. Na het knuffelen 

wordt de baby in een wipstoel gelegd, maar daar lijkt het zich niet meer te kunnen vermaken. Het 

spel van de baby lijkt verstoord door de beroepskracht. De beroepskracht wil goed voor de baby 

zorgen door de baby liefde en aandacht te geven, echter zorgt de timing van de beroepskracht 

ervoor dat niet wordt ingespeeld op de vraag of de behoefte van de baby op dat moment. 

 

De beroepskrachten communiceren met name via instructies en commando’s (geboden/verboden). 

Het contact is vooral gericht op sturen en controleren van gedrag van het kind en op 
organisatorische zaken.  
Ook het buitenspelen is tijdens het tweede bezoek nogmaals geobserveerd. De beroepskrachten 

bleven in de binnentuin aanwezig, maar hielden vooral toezicht. Wanneer kinderen zich niet aan de 

regels houden of wanneer zich een conflict voordoet, spreken de beroepskrachten de kinderen aan. 

Ook wanneer een kind valt en moet huilen wordt het door de beroepskrachten kort getroost. De 

beroepskracht helpt het kind niet om weer tot spel te komen waardoor het kind naast de 

beroepskracht blijft staan. 

 

De beroepskrachten gedragen zich vooral als ‘toezichthouder’.  
Ook de andere beroepskrachten kijken vooral toe hoe de kinderen spelen, maar tonen geen 

initiatief om iets te ondernemen met de kinderen of de kinderen uit te dagen. 

 

Conclusie 

Hoewel de toezichthouders hebben geconstateerd dat er nog in voldoende mate pedagogisch wordt 

gehandeld, bleek uit beide observaties ook dat er ruimte is voor verbetering. De kansen die tijdens 

de observaties onbenut zijn gebleven hadden positief bij kunnen dragen aan het pedagogisch 

klimaat. Het pedagogisch klimaat is een aandachtspunt bij een volgend inspectiebezoek. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 

18 oktober 2021, telefonisch en per email) 

• Interview (met beroepskrachten tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 18 oktober 

2021) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 18 oktober 2021) 

• Website (https://www.moederskind.com/) 

• Personeelsrooster (1 t/m 28 september) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleids- en Werkplan Kinderdagverblijf Moederskind, 

januari 2021) 

• 'Verantwoording Inspectie KDV 2021' (Deel 1 t/m 4) 

• Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, december 2014 
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Personeel en groepen 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouders. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouders hebben op basis van een steekproef geoordeeld dat alle personen die 

werkzaam zijn of structureel aanwezig zijn op de locatie, met hun VOG zijn geregistreerd in het 

Personenregister kinderopvang (PRK). Deze personen zijn in het register gekoppeld aan de houder. 

  

De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 

inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn. 

  

Echter geldt voor twee personen dat zij niet voor aanvang van de werkzaamheden aan de houder 

zijn gekoppeld. Eén van hen is ook niet voor aanvang van de werkzaamheden met de VOG in het 

PRK geregistreerd.  

  

Persoon A is volgens de door de locatiemanager aangeleverde documentatie gestart op 29 

november 2018. De inschrijving in het PRK heeft plaats gevonden op 5 december 2018 en persoon 

A is op 3 januari 2019 gekoppeld aan de houder. Van persoon A is wel een schriftelijke VOG, 

gedateerd op 15 november 2018. Persoon A is echter te laat ingeschreven in het PRK en te laat 

gekoppeld aan de houder. 

  

Persoon B is volgens de locatiemanager gestart op 15 september 2021. Persoon B is op tijd 

ingeschreven in het PRK, namelijk op 14 september 2021. Echter is de koppeling met de houder 

pas tot stand gekomen op 16 september 2021.   

  

Conclusie 

Hiermee voldoet de houder niet aan de eisen met betrekking tot het Personenregister 

kinderopvang uit de Wet kinderopvang. Een bij de houder werkzaam persoon dient voor aanvang 

van de werkzaamheden te zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en te worden 

gekoppeld aan de houder.  
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

 

Opleidingseisen 

De toezichthouders hebben op basis van een steekproef geoordeeld dat alle beroepskrachten 

beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze 

steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 

inspectiebezoek in dienst is getreden en het personeel dat ten tijde van het inspectiebezoek 

werkzaam was. 

  

De toezichthouders hebben geoordeeld dat de pedagogisch beleidsmedewerker en coach beschikt 

over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals is opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van observatie is 

geconstateerd dat er wordt afgeweken van de 3-uursregeling, van 13.00 tot 14.30 uur waren er 

niet voldoende beroepskrachten aanwezig. Dit wordt verderop in het rapport toegelicht. 
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Groep                          Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Aantal beroepskrachten 

Welpjes 8 kinderen  2 beroepskrachten 

Beertjes 6 kinderen  1 beroepskracht, 1 beroepskracht tot 13.00 uur en 1 

BOL-stagiaire vanaf 14.30 uur intallig i.v.m. ziekte 

Tijgertjes 12 kinderen  2 beroepskrachten 

Aapjes 7 kinderen  2 beroepskrachten 

Dolfijntjes 4 kinderen  1 beroepskracht en 1 BBL-stagiaire boventallig 

 

Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van 1 t/m 28 september 2021 is gebleken 

dat er structureel voldoende beroepskrachten worden ingezet. 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Daarnaast worden zij niet meer 

ingezet dan de Wet kinderopvang voorschrijft. 

 

Het komt niet voor dat er één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum. KDV Moederskind 

wordt geopend en gesloten door minimaal twee beroepskrachten. In het pedagogisch beleid staat 

vermeld, dat mocht het door omstandigheden toch voorkomen dat een beroepskracht alleen zal 

openen of sluiten, de locatiemanager zal zorgen dat zijzelf, een stagiaire of een ander volwassen 

persoon op de locatie aanwezig is. 

 

Afwijking van drie-uursregeling 

Als de locatie meer dan tien aaneengesloten uren geopend is, mag de houder (onder bepaalde 

voorwaarden) minder beroepskrachten inzetten op een dag. 

Er mogen dan die dag ten hoogste drie uur minder beroepskrachten worden ingezet, als tenminste 

de helft van het normale aantal beroepskrachten aanwezig is. 

 

Op basis van een steekproef uit de personeelsrooster van 1 t/m 28 september 2021 blijkt dat de 

houder hier nagenoeg op alle dagen aan voldoet, behalve op de dag van het inspectiebezoek. 

 

Datum Groepen  Tijden  Aantal kinderen Beroepskrachten 

nodig 

Beroepskrachten 

aanwezig 

28-9-

2021 

Dolfijntjes 

en 

Beertjes 

13.00 -

14.30 

10 kinderen waarvan: 

• 4 van 0 jaar 

• 3 van 1 jaar 

• 1 van 2 jaar 

• 2 van 3 jaar 

2 beroepskrachten 

(o.b.v. de 3-

uursregeling) 

1 beroepskracht 

 

De locatiemanager heeft hierover verklaard dat dit komt door miscommunicatie en ziekte. In het 

personeelsrooster is te zien dat één van de twee beroepskrachten van de Beertjes om 13.00 uur 

naar huis is gegaan, waarna er pas om 14.30 uur vervanging is ingezet. Tussen 13.00-14.30 uur 

zijn de kinderen om beurten opgevangen door de beroepskracht van de Beertjes en de 

beroepskracht van de Dolfijntjes in verband met pauzes. Hoewel de beroepskracht-kindratio tussen 

13.00-15.00 uur mag afwijken volgens de 3-uursregeling, dient ten minste de helft van het aantal 

benodigde beroepskrachten aanwezig te zijn. Voor beide groepen samen was er steeds slechts één 

beroepskracht aanwezig tijdens de genoemde uren, dit hadden er ten minste twee moeten zijn. 
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Conclusie 

Op 28 september waren er drie beroepskrachten nodig op basis van het aantal en de leeftijden van 

de aanwezige kinderen. Tijdens de pauze, die van 13.00-14.30 uur duurde, heeft de houder slechts 

één beroepskracht ingezet waar er minimaal twee benodigd waren in overeenstemming met de 3-

uursregeling. Hiermee heeft de houder één beroepskracht te weinig ingezet. De houder dient 

ervoor te zorgen dat tijdens het afwijken van de beroepskracht-kindratio conform de 3-

uursregeling, ten minste de helft van het aantal benodigde beroepskrachten wordt ingezet. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouders hebben geoordeeld dat de houder de wijze van inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker en de verdeling over de verschillende kindercentra schriftelijk heeft vastgelegd 

in het document 'Pedagogische Kwaliteit bij Moederskind 2021' welke aan zowel ouders als 

beroepskrachten wordt toegestuurd. Daarnaast verschijnt een update over de coaching minimaal 

eens per jaar in de nieuwsbrief. Hierdoor is het inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. 

  

Het minimaal aantal in te zetten uren heeft de houder bepaald op grond van de rekenregels in het 

Besluit kwaliteit kinderopvang met als peildatum 1 januari 2021. Er zal in 2021 minimaal 104 uur 

aan coaching van de beroepskrachten worden ingezet en ten minste 100 uur (KDV en BSO) voor de 

evaluatie en implementatie van (nieuw) beleid.  

  

Coaching 

De toezichthouders hebben op basis van een steekproef vastgesteld dat de pedagogische 

beleidsmedewerker is ingezet conform het vereiste aantal uren. 

  

De steekproef bestaat uit de beoordeling documentatie die door de locatieverantwoordelijke is 

aangeleverd. In verband met de sluiting van de kinderopvang door corona, heeft een deel van de 

geplande coachings-activiteiten niet of beperkt kunnen plaatsvinden. De locatieverantwoordelijke 

heeft verklaard deze activiteiten op een later moment alsnog te gaan inzetten.  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kindercentrum bestaat uit vijf stamgroepen. De opbouw is als volgt: 

 

Naam groep         Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen    

Welpjes 8 kinderen  0-2 jaar 

Beertjes 8 kinderen  0-2 jaar 

Tijgertjes  14 kinderen  2-4 jaar 

Aapjes  10 kinderen  0-4 jaar 

Dolfijntjes 10 kinderen  1-4 jaar 
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Op basis van een steekproef is geconstateerd dat: 

• kinderen tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten hebben toegewezen 

gekregen waarvan ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind; 

• kinderen van één jaar of ouder ten hoogste drie vaste beroepskrachten heeft toegewezen 

gekregen waarvan ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. 

 

Op basis van verklaringen van de locatieverantwoordelijke en de toegestuurde documentatie is 

geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. 

 

De stabiliteit van de opvang is belangrijk voor de emotionele veiligheid en geborgenheid van 

kinderen. Daarom wordt gecontroleerd of de kinderen worden opgevangen in maximaal twee 

stamgroepruimtes per week. Uit de personeelsroosters van 1 t/m 28 september 2021 en een 

aanvullende beschrijving van de locatiemanager met betrekking tot het samenvoegen aan de 

randen van de dag en tijdens pauzes is gebleken dat een aantal kinderen gedurende de week 

gebruik maakt van méér dan twee verschillende stamgroepsruimtes.  

 

Hoewel in het pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving van de werkwijze met betrekking 

tot samenvoegen ontbreekt, heeft de locatiemanager in een aanvullend document het volgende 

aangegeven: 

“Op de randen van de dag voegen we de volgende groepen samen indien zij alleen op moeten 

starten of af moeten sluiten: 

• Aapjes vangen de Welpjes op en andersom 

• Beertjes vangen de Dolfijntjes op en andersom 

• Tijgertjes worden aan het begin of aan het eind van de dag opgevangen door de Aapjes” 

 

Daarnaast blijkt uit een overzicht van het samenvoegen tijdens de pauze op 1 t/m 28 september 

2021, dat de groepen worden samengevoegd zoals dat uitkomt vanwege de beroepskrachten die al 

dan niet alleen op de groep staan. Hierbij staat vermeldt om welke groepen het gaat en de tekst 

“medewerkers nemen elkaars groep over”. 

 

Zo komt het regelmatig voor dat kinderen gedurende een dag zowel in een tweede 

stamgroepsruimte als in een derde stamgroepsruimte verblijven. Omdat zij starten of eindigen bij 

hun tweede stamgroep zoals aangegeven door de locatiemanager, maar tijdens de pauze worden 

samengevoegd met een andere groep dan hun eigen of tweede stamgroep en in een derde 

stamgroepsruimte. Wanneer een kind meerdere dagen in de week wordt opgevangen, kan het zijn 

- doordat groepen tijdens de pauze worden samengevoegd zoals het uitkomt- dat een kind zelfs 

meer dan drie stamgroepsruimten bezoekt.  

 

De toezichthouders hebben op basis van een steekproef uit de personeelsrooster en 

aanwezigheidslijsten van 1 t/m 28 september 2021 het volgende geconstateerd: 

 

Kind A op 1 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

8.25 – 8.30 Aapjes 

8.30 – 14.00 Tijgertjes (stamgroep) 

14.00 – 15.00  Dolfijntjes 

15.00 – 17.52 Tijgertjes (stamgroep) 
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Kind B op 1 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

9.47 – 13.00 Dolfijntjes (stamgroep) 

13.00 – 14.00  Tijgertjes 

14.00 – 17.30  Dolfijntjes (stamgroep) 

17.30 – 17.57 Beertjes 

 

Kind C op 1 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

8.55 – 13.00 Dolfijntjes (stamgroep) 

13.00 – 14.00  Tijgertjes 

14.00 – 17.30  Dolfijntjes (stamgroep) 

17.30 – 17.36 Beertjes 

 

Kind D op 7 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

8.26 – 13.00 Dolfijntjes (stamgroep) 

13.00 – 14.00  Tijgertjes 

14.00 – 17.30  Dolfijntjes (stamgroep) 

17.30 – 18.13 Beertjes 

 

Kind E op 7 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

8.22 – 8.30 Aapjes 

8.30 – 14.00  Tijgertjes (stamgroep) 

14.00 – 15.00 Dolfijntjes 

15.00 – 18.16 Tijgertjes (stamgroep) 

 

Kind F op 7 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

8.22 – 8.30 Aapjes 

8.30 – 14.00  Tijgertjes (stamgroep) 

14.00 – 15.00 Dolfijntjes 

15.00 – 18.16 Tijgertjes (stamgroep) 

 

Kind G op 16 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

7.51 – 8.00 Aapjes 

8.00 – 14.00  Welpjes (stamgroep) 

14.00 – 15.00  Dolfijntjes 

15.00 – 17.25 Welpjes (stamgroep) 

 

Kind H op 16 september 2021 

Tijden Groepsruimte 

7.54 – 8.00  Beertjes 

8.00 – 13.00  Dolfijntjes (stamgroep) 

13.00 – 14.00  Welpjes  

14.00 – 17.39  Dolfijntjes (stamgroep) 
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Conclusie 

De toezichthouders hebben op basis van een steekproef geconstateerd dat de kinderen gedurende 

de dag in meer dan twee stamgroepsruimtes verblijven. Hiermee wordt niet voldaan aan de 

kwaliteitseisen met betrekking tot de stabiliteit van de opvang. De houder moet ervoor zorgen dat 

kinderen ten hoogste gebruik maken van twee verschillende stamgroepsruimtes per week. 

  

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal is de voertaal binnen de opvang. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 

18 oktober 2021, telefonisch en per email) 

• Interview (met beroepskrachten tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 18 oktober 

2021) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 18 oktober 2021) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website (https://www.moederskind.com/) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Presentielijsten (1 t/m 28 september 2021) 

• Personeelsrooster (1 t/m 28 september) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleids- en Werkplan Kinderdagverblijf Moederskind, 

januari 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• 'Invulling coachingsuren KDV Moederskind 2020' 

• 'Pedagogische Kwaliteit bij Moederskind 2021' 

• Informatiebrochure Kinderdagverblijf Moederskind 2021 

• 'Verantwoording Inspectie KDV 2021' (Deel 1 t/m 4) 

• 'Overzicht mentorschap KDV Sept 2021' 

• 'Vaste gezichten september' 

• 'Overnemen pauzes september' 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouders. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld dat inzichtelijk is voor 

medewerkers (in opleiding) en ouders. In het beleid is onder andere een concrete beschrijving van 

de voornaamste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en het risico op 

grensoverschrijdend gedrag opgenomen. 

 

De vereiste onderwerpen zoals genoemd in de Wet kinderopvang zijn in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid opgenomen en hiermee voldoet het beleid.   

 

In het beleid staat eveneens omschreven hoe de beroepskrachten worden betrokken bij het 

continue proces van vorming, implementatie, evaluatie en actualisatie van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Uit informatie van de locatiemanager blijkt dit ook daadwerkelijk op deze wijze 

te worden uitgevoerd. 

  

Hoewel het beleid voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang, is uit een observatie van de 

praktijk tijdens de inspectiebezoeken gebleken dat er niet altijd conform dit beleid wordt gehandeld 

door de beroepskrachten. Hieronder volgen een aantal situaties die zijn waargenomen tijdens het 

inspectiebezoek op 28 september 2021: 

 

Hygiëne bij het verschonen 

De kinderen in de slaapkamer zijn wakker geworden en worden één voor één uit bed gehaald 

waarna zij verschoond en aangekleed worden. Tijdens het verschonen draagt de beroepskracht 

handschoenen maar na het verschonen van een kind worden de handschoenen niet verwisseld. Het 

volgende kind wordt met dezelfde handschoenen uit bed gehaald en verschoond.  

Een andere beroepskracht draagt geen handschoenen en wast haar handen niet na het verschonen 

van een kind alvorens een volgend kind uit bed te halen en te verschonen. 

  

In het veiligheid en gezondheidsbeleid staat dat de handen gewassen dienen te worden na het 

verschonen van een kind. In een tabel staat bij het gezindheidsrisico ‘Kind komt in contact met 

ziektekiemen via ongewassen handen of onzorgvuldig gewassen handen van pedagogisch 

medewerkers’ de afspraak ‘Handen wassen na het verschonen van een kind’.  
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Ook bij het gezondheidsrisico ‘Kind komt in aanraking met ontlasting/urine’ staat de afspraak ‘Na 

iedere verschoonronde, wordt de verschoontafel schoongemaakt. Na het verschonen wassen de 
medewerkers hun handen.’ 
 

De toezichthouders hebben geconstateerd dat de beroepskrachten niet conform deze afspraken 

hebben gehandeld.  

 

Veilig slapen – slapen op bed 

Op het moment dat de toezichthouders het kinderdagverblijf binnenkomen, ligt er in de 

groepsruimte van een babygroep een baby in een wipper te slapen. Wanneer de toezichthouders 

weer in die groepsruimte komen, ligt de baby daar nog steeds te slapen. Inmiddels zijn er dan al 

45 minuten verstreken. De beroepskracht verklaart dat de baby moeizaam in slaap komt, daarom 

is met de ouders afgesproken de baby in de wipper in slaap te wiegen en daarna slapend over te 

leggen in een bed in de slaapkamer. De beroepskracht geeft aan dat zij nu gewacht heeft met het 

overleggen van de baby tot de kinderen in de slaapkamer wakker zijn geworden, zodat de baby en 

de kinderen elkaar niet wakker zouden maken. 

 

In het veiligheid en gezondheidsbeleid wordt verwezen naar het protocol Veilig slapen. Hierin staat 

beschreven dat kinderen te allen tijde in een bed moeten slapen. Indien ouders hiervan willen 

afwijken, zal dit schriftelijk moeten worden vastgelegd. 

 
“Slapen doen de kinderen in een bed, en niet in de box of wandelwagen, mits hierover afspraken 

schriftelijk zijn vastgelegd met de ouders van het kind. “ 

 

In dit geval hebben ouders wel een formulier ondertekend waarop toestemming wordt gegeven 

voor o.a. buikslapen, inbakeren en slapen in een wandelwagen. De werkwijze zoals hierboven 

beschreven is echter niet schriftelijk vastgelegd. 

 

Daarnaast geeft de locatiemanager het volgende aan in een e-mail: 

“We leggen hem wel over in bed, omdat deze slaaphouding gezonder is.[…] Zoals u bovenstaand 

kan lezen, zijn deze afspraken gemaakt met als doel dat deze kinderen voldoende rust krijgen en 

om stapsgewijs kunnen wennen aan de slaapomstandigheden van het kinderdagverblijf.”  

 

De beroepskracht heeft niet volgens deze afspraak gehandeld. 

 

Veilig slapen – gebruik campingbedje 

In de slaapkamer staat een uitgeklapt campingbedje. De beroepskracht verklaart dat dit 

campingbedje alleen gebruikt wordt voor een specifiek kind (2jr.) dat niet in de slaapkamer kan 

slapen. Het campingbedje wordt als het kind slaapt in de groepsruimte gezet, onder toezicht van 

een beroepskracht. De beroepskracht geeft aan dat er al verschillende methoden zijn geprobeerd 

om dit kind in de slaapkamer te laten slapen. Echter heeft niets gewerkt en was dit zowel voor het 

betreffende kind als voor de andere kinderen storend. In eerste instantie is toen geprobeerd het 

kind in de groepsruimte op een peuter-stretcher te laten slapen, ook dit heeft niet gewerkt.  

De locatiemanager verklaart dat zij heeft uitgezocht óf en hoe een campingbedje in de 

kinderopvang gebruikt kan worden. Zij geeft aan zich nauwkeurig aan de regels en richtlijnen te 

houden met betrekking tot de eisen aan het bedje en het gebruik daarvan.  

  

Hoewel hierboven beschreven werkwijze niet per definitie incorrect is, ontbreekt er een concrete 

beschrijving van de regels en richtlijnen met betrekking tot de eisen aan het bedje en het gebruik 

hiervan in het veiligheid en gezondheidsbeleid. Een campingbedje gebruiken (in de kinderopvang) 

brengt verschillende (grote) risico's met zich mee bij onveilig gebruik. De houder dient afspraken 
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en regels met betrekking tot het gebruik van het campingbedje vast te leggen in het beleid zodat 

iedere beroepskracht en/of invalkracht geïnformeerd is over een veilig gebruik hiervan. Daarnaast 

worden op die manier ook ouders geïnformeerd over het gebruik van een campingbedje en de 

werkwijze hieromtrent.  

 

In het Protocol Veilig slapen is ook beschreven dat men het bij KDV Moederskind in het kader van 

veiligheid van belang vindt dat iedereen van gemaakte afspraken op de hoogte is: 

“Hieronder volgen afspraken vanuit Veilig slapen adviezen, welke maatregelen wij nemen als 

kinderopvang om kinderen zo veilig mogelijk te laten slapen. Iedereen moet van deze afspraken op 

de hoogte zijn, pedagogisch medewerkers, stagiaires en invallers. Op alle slaapkamers hangen ter 

herinnering de nodige instructies.” 

 
Het niet vastleggen van de afspraken en regels rondom het gebruik van een campingbedje is 

hiermee in strijd. Daarnaast geldt tevens het volgende: 

“Slapen doen de kinderen in een bed, en niet in de box of wandelwagen, mits hierover afspraken 

schriftelijk zijn vastgelegd met de ouders van het kind. “ 

 

Indien ouders willen afwijken van het slapen in een bed, zal dit schriftelijk moeten worden 

vastgelegd. In dit geval zijn de afspraken met de betreffende ouders alleen mondeling 

overeengekomen. 

 

 

18 oktober 2021 

Tijdens het tweede locatiebezoek is wederom geconstateerd dat er niet wordt gewerkt conform het 

veiligheid en gezondheidsbeleid. 

 

Protocol droogmachines en (bouw)ventilatoren 

In het verband met wateroverlast in het verleden, zijn er droogmachines en (bouw)ventilatoren 

aanwezig op de locatie. Deze machines worden gebruikt als het kindercentrum gesloten is. Tijdens 

het locatiebezoek op 18 oktober 2021 is geconstateerd dat er zowel in een groepsruimte in de 

keuken als in de slaapkamer een machine stond. Hoewel de machines uitstonden en de stekkers uit 

het stopcontact waren, hadden de kinderen op dat moment wel toegang tot de machine in de 

keuken. De aanwezigheid van de machines in de groepsruimte en/of slaapkamer is niet zonder 

veiligheidsrisico’s voor de kinderen, er bevinden zich bijvoorbeeld roosters op de machines waarin 

vingers beknelt kunnen raken en bovenop een machine staat een grote ton met water die om zou 

kunnen vallen. De beroepskracht heeft verklaard dat de machines altijd zo worden weggezet en dat 

de afspraak op de groep is dat de kinderen er niet aan mogen komen. 

 

Ten behoeve van het gebruik van deze machines is door de houder een protocol opgesteld. Dit 

protocol is opgenomen in het veiligheid en gezondheidsbeleid als bijlage 3. Hierin staat vermeld dat 

de machines alleen aan worden gezet als er geen kinderen worden opgevangen. Wanneer er 

kinderen worden opgevangen dienen de machines buiten handbereik van de kinderen te worden 

gezet. 

 

“LET OP: De drogers en ventilatoren staan nooit aan als er kinderen op de groep zijn. Als de 

apparaten uit staan, staan ze buiten handbereik van de kinderen en met de stekker uit het 

stopcontact.” 

 

Later tijdens het inspectiebezoek heeft de locatiemanager de machine alsnog van de groep gehaald 

en verklaart het protocol nog eens door te nemen met de beroepskrachten. 
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Veiligheid slaapkamer 

Ook is tijdens dit tweede bezoek waargenomen dat er in een slaapkamer een stekkerblok met 

stekkers van een verlengsnoer op de grond lag. Kinderen zouden door het hek van de bedden heen 

dit stekkerblok kunnen pakken of aanraken. Op het moment dat de toezichthouder dit waarneemt, 

liggen er geen kinderen in de slaapkamer te slapen. De beroepskracht verklaart dat het stekkerblok 

daar ligt door het gebruik van de droogmachines. Volgens de beroepskracht ligt het stekkerblok 

daar of wordt het soms tussen het bed en de muur geschoven, maar de kinderen weten dat zij er 

niet aan mogen zitten. 

 

De toezichthouder heeft op locatie aangegeven dit geen veilige situatie te vinden in een 

slaapkamer (zonder continu toezicht) voor kinderen van 2-4 jaar. De locatiemanager heeft 

aangegeven deze mening te delen en heeft het stekkerblok opgeborgen. 

 

EHBO 

Daarnaast is er een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de eis dat er altijd een persoon 

met een geldig EHBO-certificaat aanwezig is. Gedurende de opvang dient er altijd één volwassene 

aanwezig te zijn die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Uit de 

personeelsroosters van 1 t/m 28 september 2021 is echter gebleken dat op 24 september 2021 

van 17.30 tot 18.30 uur geen persoon aanwezig was die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen.  

 

Conclusie 

Het veiligheid en gezondheidsbeleid van de houder voldoet aan de daaraan gestelde eisen uit de 

Wet kinderopvang. Echter draagt de houder er onvoldoende zorg voor dat er in de opvang conform 

dit beleid wordt gewerkt. Ook is er niet te allen tijde een persoon aanwezig met een geldig EHBO-

certificaat. 

De houder dient er voor te zorgen dat er conform het veiligheid en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld en dat er te allen tijde een persoon aanwezig is die in het bezit is van een EHBO-

certificaat. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

In het kindercentrum is een meldcode vastgesteld welke is gebaseerd op de model-meldcode 

‘Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’, van de 

brancheorganisaties en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOINK. Hierin is 

onder andere het afwegingskader en het stappenplan bij een vermoeden van (dreiging van) 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling opgenomen. De meldcode bevat verder alle 

onderwerpen die volgens de Wet kinderopvang hierin horen te staan (zie het overzicht achter in 

het rapport). 

Daarnaast heeft de houder een eigen protocol, als toevoeging en verduidelijking van de landelijke 

Meldcode. Hierin is o.a. opgenomen wie er verantwoordelijk is voor de verschillende stappen 

binnen Moederskind.  

  

De houder en beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht die de Wet kinderopvang 

voorschrijft. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en meldplicht door de 

Meldcode als terugkerend onderwerp op de agenda van de teamvergaderingen te zetten, de 

Meldcode onderdeel te laten zijn van het inwerkproces en de Ipads op de groep te voorzien van 

een app waarin de landelijke Meldcode te lezen is. Daarnaast is er in februari 2021 een workshop 

aangeboden met betrekking tot het gebruik van de Meldcode.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 

18 oktober 2021, telefonisch en per email) 

• Interview (met beroepskrachten tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 18 oktober 

2021) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 18 oktober 2021) 

• EHBO-certificaten 

• Toestemmingsformulier(en) 

• Website (https://www.moederskind.com/) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan veiligheid en gezondheid 2021, laatst bijgewerkt 

27-9-2021) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Meldcode Moederskind (P409B)) 

• Personeelsrooster (1 t/m 28 september) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleids- en Werkplan Kinderdagverblijf Moederskind, 

januari 2021) 

• Protocol Veilig slapen (P404) 

• 'Verantwoording Inspectie KDV 2021' (Deel 1 t/m 4) 
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Ouderrecht 

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouders. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Informatie 

De ouders worden door middel van de website, e-mails, nieuwsbrieven en de app ‘Klasbord’ 

geïnformeerd. 

 

Op de website van het kindercentrum staat een link naar het inspectierapport dat ingezien kan 

worden. 

 

Informatie over de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie 

voor te leggen, staat beschreven in de informatiebrochure van het kinderdagverblijf welke wordt 

verstrekt bij de intake. De informatiebrochure is eveneens te vinden op de website.  

 

Oudercommissie 

De oudercommissie bestaat uit zeven leden. De houder heeft een reglement oudercommissie 

vastgesteld dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 

 

In het kader van het onderzoek is de voorzitter van de Oudercommissie gevraagd (al dan niet 

samen met andere leden) een vragenlijst in te vullen. Hieruit blijkt dat de werkwijze van en met de 

oudercommissie en de informatieverstrekking aan ouders in het algemeen, conform de gestelde 

eisen geschiedt. 

 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een regeling getroffen voor de behandeling van de klachten. Deze 

klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd in 'Klachtenreglement Moederskind'. Tevens is deze 

informatie beschreven in de informatiebrochure van het kinderdagverblijf, welke te vinden is op de 

website van Moederskind en wordt uitgereikt aan nieuwe ouders. 

 

De houder van het kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Uit de 

‘klachtenvrijbrief’ van de Geschillencommissie is gebleken dat er in 2020 geen geschillen zijn 

behandeld die betrekking hebben tot dit kindercentrum. Eveneens heeft de houder verklaard dat er 

geen schriftelijke klachten bij de houder zijn ingediend. 

 



 

 

22 van 35 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-09-2021 

Kinderopvang Moederskind te Utrecht 

 

 

De klachtenregeling van de houder voldoet echter niet aan alle gestelde eisen. In de 

klachtenregeling ontbreekt een beschrijving waarin duidelijk wordt dat de houder: 

• de ouders zo veel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

• de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

• de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 

• de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

• in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

  

Conclusie 

Op basis van de bovenstaande constateringen hebben de toezichthouders geoordeeld dat er niet 

wordt voldaan aan de voorwaarden betreffende de klachtenregeling van de houder. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst oudercommissie (ontvangen d.d. 12 oktober 2021) 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens inspectiebezoek d.d. 28 september en 

18 oktober 2021, telefonisch en per email) 

• Reglement oudercommissie (Kinderopvang Moederskind - September 2021) 

• Website (https://www.moederskind.com/) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleids- en Werkplan Kinderdagverblijf Moederskind, 

januari 2021) 

• Klachtenregeling (Moederskind) 

• Aansluiting geschillencommissie (LRK, geraadpleegd op 11 oktober 2021) 

• 'Brief Geschilvrij verklaring 2020', van de Geschillencommissie 

• Informatiebrochure Kinderdagverblijf Moederskind 2021 

• 'Verantwoording Inspectie KDV 2021' (Deel 1 t/m 4) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

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, 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 minimumaantal 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

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 

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 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 het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
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(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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum 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 en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
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ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; 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 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

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 van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit 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: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
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huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum 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 toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
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kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 
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De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindcentrum worden opgevangen. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang 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, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Moederskind 

Website : http://www.moederskind.com 

Vestigingsnummer KvK : 000009443630 

Aantal kindplaatsen : 50 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Moederskind 

Adres houder : Balijelaan 54A 

Postcode en plaats : 3521 GV Utrecht 

KvK nummer : 52162761 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 

Onderzoek uitgevoerd door :  R. Hendriks 

N. van de Lindeloof 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 
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Planning 

Datum inspectie : 28-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 23-11-2021 

: 02-12-2021 

Zienswijze houder : 07-12-2021 

Vaststelling inspectierapport : 08-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: n.v.t. 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2021 
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