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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 onderzoek na registratie.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Buitenspelen is per 6 mei 2019 in exploitatie gegaan. De opvang staat
geregistreerd voor de opvang van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Het kinderdagverblijf is kleinschalig van opzet en is gevestigd in een gedeelte van een schuur die
specifiek is verbouwd en is ingericht voor kinderopvang. Het heeft één groepsruimte (56,72 m²) en
een aangrenzende buitenruimte van 300 m². De opvang vindt plaats aan de Hoefse Vonder 1A te
Berlicum.
Inspectiegeschiedenis
31-1-2019 Onderzoek voor registratie: advies opnemen in Landelijk Register Kinderopvang per 11
maart 2019 met 16 kindplaatsen.
Huidige inspectie
Op 18 september 2019 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden.
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek onderzocht:
•
Pedagogisch klimaat
•
Personeel en groepen
•
Veiligheid en gezondheid
•
Accommodatie
Conclusie
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat Kinderdagverblijf Buitenspelen niet voldoet aan de
getoetste voorwaarden. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de onderdelen Veiligheid en
Gezondheid en Accommodatie.
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
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Pedagogisch beleid;
•
Pedagogische praktijk.
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en
gesprekken met de beroepskrachten.
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf Buitenspelen heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin
de kenmerkende pedagogische visie is beschreven.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
pedagogisch beleid. Er heeft sinds de opening van Kinderdagverblijf Buitenspelen op 6 mei 2019
één teamoverleg plaatsgevonden waar onder meer het pedagogisch beleid is besproken en het
protocol buiten spelen.
De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven:
•
Verantwoorde dagopvang;
•
volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en
buitenschoolse opvang;
•
mentorschap;
•
werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep;
•
wennen aan een nieuwe stamgroep;
•
tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist;
•
verlaten van de stamgroep(ruimte);
•
gebruik van extra dagdelen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Pedagogische praktijk
De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde
opvang wordt geboden.
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op woensdagochtend 18
september op de volgende momenten:
•
Kinderen verschonen en naar bed brengen.
•
Eten en drinken aan tafel.
•
Buiten spelen.
Emotionele veiligheid
Op kinderdagverblijf Buitenspelen worden op het moment van de inspectie zes kinderen
opgevangen in de groep. Het is kleinschalige opvang. Hierdoor zien de kinderen altijd andere
vertrouwde gezichten. Er wordt gewerkt met een team van vaste beroepskrachten. Door de inzet
van vaste beroepskrachten ontstaat het gevoel van veiligheid bij kinderen. Gedurende het
tafelmoment is te zien dat de beroepskrachten vriendelijke en rustig praten met de kinderen.
Beroepskrachten reageren sensitief en vertellen wat ze zien en wat ze gaan doen. De
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beroepskracht ziet bijvoorbeeld dat een kind het fruithapje niet zo lekker vindt en zegt: 'goed zo,
zullen we dan nog één hapje doen?
Als een kind aan tafel bijna niets eet vraagt de beroepskracht of het kind zich niet lekker voelt.
De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een respectvolle manier.
Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen verwacht wordt en waar zij zich aan moeten houden.
Er wordt een vast dagritme gehanteerd met vaste onderdelen zoals binnen- en buitenspelen, fruit
eten en drinken aan tafel, de lunch en ophalen. De beroepskrachten geven uitleg door bijvoorbeeld
te zeggen dat ze eerst fruit gaan eten dan buiten gaan spelen.
Tijdens het buiten spelen schrikt een kind van het loeien van de koeien die aan de overkant van de
buitenruimte staan. De beroepskracht loopt naar het kind toe en pakt haar hand vast en zegt: "wat
horen we nul"? en "wat doen de koeien"?. "ze rennen door de wei, zullen wij dat ook"? Het kind
voelt zich gerustgesteld en doet gezellig mee.
Een baby die op een speelkleed op de grond ligt wordt door de beroepskracht opgepakt omdat het
kind huilt. "Kom maar, dan gaan we samen aan tafel zitten". "Dat is gezellig ".
Het kind voelt zich veilig en stopt met huilen.
Persoonlijke competentie
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve
vaardigheden te ontwikkelen. Als de kinderen aan tafel gaan zitten voor het fruit eten en drinken
wordt er eerst een liedje gezongen. De kinderen mogen zelf uitkiezen welk liedje er wordt
gezongen. Daarna wordt er fruit gegeten. De beroepskracht vraagt aan een kind wat voor fruit ze
in de mond heeft. Het kind zegt dat het een mandarijn is. "Wat goed van jou", zegt de
beroepskracht. Ook worden er vingertjes geteld en kleuren benoemd.
Een kind verteld dat ze in januari naar de basisschool mag, maar kan het woord januari niet zo
goed uitspreken. "Dat is ook wel een moeilijk woord om uit te spreken" zegt de beroepskracht. Als
het daarna wel lukt krijgt het kind een complimentje.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. Twee kinderen die
buiten gaan spelen worden gestimuleerd om zelf hun schoenen aan te doen. De inrichting van de
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de
interesses van de kinderen. Voor de baby's is een grond box aanwezig speciaal voor de
liggende baby's waar zij ongestoord kunnen ontdekken en bewegen: kijken, voelen, grijpen,
draaien, tijgeren.
Voor de peuters zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek speldoel zoals
een een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en
toegankelijk neergezet. De beroepskrachten begeleiden de kinderen bij hun spel. Wanneer er een
vliegtuig over vliegt zegt de beroepskracht tegen de kinderen: "Kunnen jullie ook vliegen"? Ze
spreidt haar armen alsof ze vliegt en de kinderen doen meteen mee.
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een buitenruimte waar verschillende activiteiten
kunnen plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak en rijden met de tractor.
Sociale competentie
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen zoals het gezamenlijke eetmoment en het
spelen in de zandbak. Kinderen worden zo bij elkaar gebracht, leren rekening met elkaar te houden
en worden gestimuleerd om samen te spelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te luisteren,
elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen.
Overdracht van normen en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en
normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die
herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast zoals wachten met van tafel gaan totdat iedereen
klaar is en handen wassen na het plassen. Wanneer een kind aan tafel een boertje laat zegt de
beroepskracht: "Wat zeg je dan?". "Pardon", zegt het kind.
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskrachten geven inzicht, richting en
correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet
mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en
waarden.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

5 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 03-09-2019
Kinderdagverblijf Buitenspelen te Berlicum

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder.)
Interview (Beroepskrachten.)
Observatie(s) (Dinsdagochtend 3 september 2019 en woensdagochtend 19 september 2019.)
Website (www.kdvbuitenspelen.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan kinderdagverblijf Buitenspelen - 1 november 2018)

Personeel en groepen
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang;
•
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen;
•
Aantal beroepskrachten;
•
Stabiliteit van de opvang voor kinderen.
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beide houders en beroepskrachten van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het
personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder
gekoppeld aan de organisatie.
De personen die op het terrein wonen waar de kinderopvang is gevestigd zijn in het bezit van een
geldig VOG en zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de
houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De diploma’s van de beroepskrachten en van de beide houders van deze locatie zijn ingezien. Zij
beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Aantal beroepskrachten
Uit de aanwezigheidslijsten en personeelsrooster van week 36, 37 en 38 blijkt dat voldoende
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio).
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op Kinderdagverblijf Buitenspelen worden de kinderen opgevangen in één stamgroep van
maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar.
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Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten
werken gedurende de week volgens een vast rooster. Alle kinderen hebben een mentor
toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. Eén keer per jaar wordt er een
gesprek gevoerd met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Indien wenselijk worden er
meer gesprekken gevoerd.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview (Beroepskrachten.)
Observatie(s) (Dinsdagochtend 3 september 2019 en woensdagochtend 19 september 2019.)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (Week 36, 37 en 38.)
Personeelsrooster (Week 36, 37 en 38.)
Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan kinderdagverblijf Buitenspelen - 1 november 2018)

Veiligheid en gezondheid
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld:
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor Kinderdagverblijf Buitenspelen een veiligheids- en gezondheidsbeleid
schriftelijk vastgesteld en verstrekt bij de aanvraag tot exploitatie. De volgende documenten zijn
overlegd:
•
Veiligheid en gezondheidsbeleid juli 2019.
•
Protocollen
Beleid
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze
risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen.
Achterwacht
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. Op het moment dat er één
beroepskracht aanwezig is op de locatie gaat de achterwachtregeling in. De achterwacht
is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen 10 minuten aanwezig zijn op de
locatie. Daarnaast staat beschreven welke acties door de achterwacht achtereenvolgens worden
uitgevoerd.
De achterwachtregeling en telefoonlijst van het personeel zijn te vinden in de keuken.
Eerste hulp aan kinderen
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef.
De beroepskrachten beschikken over een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
Uit de personeelsroosters van week 36, 37 en 38 blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat
gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is.
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Aan de volgende voorwaarden wordt niet 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.

De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van - en in
de praktijk handelen volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Uit interviews met de
beroepskrachten blijkt dat zij niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van het beleid. Er heeft
sinds de opening van kinderdagverblijf Buitenspelen één teamoverleg plaatsgevonden op 18
september 2019 waarbij het beleid veiligheid en gezondheid niet is besproken.
•

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.
In het beleid staat beschreven: 'De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd
tijdens teamoverleggen'.
De toezichthouder heeft geconstateerd dat er vanaf de start van de opvang één teamoverleg heeft
plaatsgevonden waarbij dit onderwerp niet ter sprake is gekomen. Dit blijkt uit interview met
beroepskrachten en het verslag van het teamoverleg.
•

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.

In het beleid is het volgende beschreven:
’Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en
gezondere opvang kan worden geboden, wordt er ieder kwartaal geëvalueerd over de genomen
maatregelen en/of ondernomen acties tijdens het teamoverleg. Als een maatregel of actie een
positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids-en gezondheidsbeleid hierop aangepast’.
In het beleid is het onderdeel- : Hoe worden maatregelen geëvalueerd? - niet ingevuld.
Ook is het volgende vermeld:
’Als bijlage is een actualisatielijst toegevoegd waarin aangegeven staat wanneer het beleid voor het
laatst is aangepast en wat de reden voor deze aanpassing is geweest. Zie ook protocol veiligheid′.
Deze bijlage is niet toegevoegd aan het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.
Borgen beleid en actualiseren
Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt dat het beleid, met betrekking tot de
buitenruimte, onvoldoende geactualiseerd is. De houder zorgt er niet voor dat de veiligheid van de
kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Er staan twee speeltoestellen in de buitenruimte, een
glijbaan en een speelhuisje. De glijbaan is niet voldoende verankerd in de grond en heeft een
afbladderende verflaag. Het speelhuisje staat scheef. Beide speeltoestellen staan op rubberen
tegels die door het zand omhoog gedrukt worden waardoor er sprake is van een ongelijke vloer.
Boven de speeltoestellen en boven de zandbak zijn twee schaduwdoeken gehangen. Deze
schaduwdoeken zijn elk bevestigd aan vier ijzeren palen waarvan twee palen los staan op de
stenen van de buitenruimte. Omdat de vloer niet geheel gelijk is ontstaat er enige ruimte tussen de
voet van de paal en de vloer.
Dit alles zorgt voor de kinderen voor een onveilig speelklimaat.
Bovenstaande is met de houder besproken. De houder heeft contact gezocht met een bedrijf dat
kan beoordelen of de buitenspeelruimte voldoet.
De houder is verantwoordelijk om dit op een zorgvuldige wijze en op korte termijn uit te voeren
zodat de risico's, die dit met zich kunnen brengen, zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.
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Conclusie
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing
zijn.
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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder.)
Interview (Beroepskrachten.)
Observatie(s) (Dinsdagochtend 3 september 2019 en woensdagochtend 19 september 2019.)
EHBO certificaten
Protocol(len) (Protocol Buitenspelen.)
Website (www.kdvbuitenspelen.nl)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid en gezondheid beleid kinderdagverblijf
Buitenspelen 1 december 2018)
Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan kinderdagverblijf Buitenspelen - 1 november 2018)

Accommodatie
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld:
•
Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten
•
Passend ingerichte binnen- en buitenruimtes
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Kinderdagverblijf Buitenspelen beschikt over één groepsruimte:
Groep

Aantal m²
binnenruimte

Maximaal aantal
kindplaatsen

Kinderdagverblijf
Buitenspelen

56,72 m²

16

Bruto m²
binnenruimte per
kind
3,54 m²

Voldoet
wel/niet
wel
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Slaapruimte:
De houder heeft twee slaapkamers.
Er zijn voldoende bedjes beschikbaar voor het huidig aantal kinderen dat wordt opgevangen. Alle
bedjes zijn voorzien van een certificaat van het Keurmerkinstituut en afgegeven op 27 maart 2018.
Groepsruimte:
De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle
leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is
voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen.
Buitenruimte
De houder heeft één buitenruimte van 300 m² die direct grenst aan de groepsruimte.
De buitenruimte is geheel omheind door een hekwerk en is voorzien van een zandbak, een
speeltoestel met trapje en glijbaan en een speelhuis. De grond onder het speelhuis en de glijbaan
is voorzien van rubberen tegels. Er zijn looppaden met een stenen ondergrond en gedeelten met
gras.
De inrichting van de buitenruimte is niet veilig. Zie hiervoor de beschrijving van item 4.1.
Veiligheids- en gezondheids beleid.
De twee speeltoestellen in de buitenruimte zijn niet veilig. De glijbaan is niet voldoende verankerd
in de grond en heeft een afbladderende verflaag. Het speelhuisje staat scheef. Beide
speeltoestellen staan op rubberen tegels die door het zand omhoog gedrukt worden waardoor er
sprake is van een ongelijke vloer.
Boven de speeltoestellen en boven de zandbak zijn twee schaduwdoeken gehangen. Deze
schaduwdoeken zijn elk bevestigd aan vier ijzeren palen waarvan twee palen los staan op de
stenen van de buitenruimte. Omdat de vloer niet geheel gelijk is ontstaat er enige ruimte tussen de
voet van de paal de vloer.
Dit alles zorgt voor de kinderen voor een onveilig speelklimaat.
Dit is met de houder besproken. De houder heeft contact gezocht met een bedrijf om de
speeltoestellen te herstellen.
Conclusie
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing
zijn.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder.)
Interview (Beroepskrachten.)
Observatie(s) (Dinsdagochtend 3 september 2019 en woensdagochtend 19 september 2019.)
Website (www.kdvbuitenspelen.nl)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid en gezondheid beleid kinderdagverblijf
Buitenspelen 1 december 2018)
Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan kinderdagverblijf Buitenspelen - 1 november 2018)
Informatie beschikbare buitenruimte
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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
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 wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
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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 personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 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 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(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 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 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 en 1.50 lid 1 en 2 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 beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder 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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Buitenspelen
http://www.kdvbuitenspelen.nl
000040267717
16
Nee

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Buitenspelen
De Hoefsevonder 1
5258SP Berlicum
72140070
Ja

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
A. van Gelder

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Sint-Michielsgestel
: Postbus 10000
: 5270GA SINT-MICHIELSGESTEL

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

03-09-2019
10-10-2019
24-10-2019
24-10-2019
24-10-2019
24-10-2019

: 14-11-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze houder kindercentrum:
Wij zijn direct met de bevindingen van de GGD aan de slag gegaan. Hierdoor hebben wij een
inspecteur voor de buitenruimte laten komen. Zij vonden de glijbaan niet veilig. Daarvoor hebben
zij een offerte gemaakt en hebben wij deze goed gekeurd. In week 42 is deze glijbaan verwijderd
geweest en verbeterd door KS service. Nu is de glijbaan wel veilig en wordt deze in week 43
geverfd.
Een kapje op het speelhuisje was kapot. KS service heeft dit kapje in week 42 vernieuwd.
Tussen kerst en oud en nieuw worden de rubberen tegels goed gelegd en wordt het speelhuisje
goed gezet.
Daarnaast zijn de zandbak, voetbalgoal en tractorband goed gekeurd. Wij zelf willen dat de
zandbak nog leuker en speelser wordt voor kinderen, hiervoor zijn wij aan het kijken hoe we dit
kunnen verbeteren met bijvoorbeeld een bredere rand over de zandbak, zodat kinderen daar
‘taartjes’ kunnen bakken.
Daarnaast staat vermeld in het rapport dat wij het gezondheids- en veiligheidsbeleid niet
besproken hebben tijdens de vergadering.
Deze is zeker ten sprake geweest. GGD heeft niet gevraagd naar ons teamoverleg notulen.
Hierdoor kan zijn niet de conclusie trekken vanuit het verslag van het teamoverleg.
Met vriendelijke groet,
Margit Tibosch
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