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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

 

Beschouwing 

Horizon biedt ruim 25 jaar kinderopvang in Valkenswaard en Dommelen. Vanaf 2015 dragen de 

aangesloten kindercentra de naam Kindercentrum Horizon. 

  

De dagopvang Kindercrèche Sint Jan is gehuisvest in een voormalige basisschool in de wijk 

Kerkakkers te Valkenswaard. In 2016 is de gehele locatie gerenoveerd. Het is een licht en fris pand 

in de vorm van een U, waarin de groepen beschikken over ruime lokalen. In deze ruimten zijn op 

creatieve wijze diverse hoeken gecreëerd. Naast de groepsruimten beschikt deze locatie ook over 

een speelhal/keuken en een atelier. 

  

De buitenruimte is op natuurlijke wijze ingericht waarbij kinderen volop de ruimte krijgen om te 

ontdekken, avontuur te beleven en tot spel te komen. Er is een moestuin, een kas en enkele 

dieren. Dit past geheel binnen de visie vanuit de groene pedagogiek waarmee gewerkt wordt. Sint 

Jan heeft in 2019 het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement ontvangen.  

  

Elke groep maakt wekelijks gebruik van de centrale keuken, waarbij de kinderen gerechten maken 

met (zo mogelijk) ingrediënten uit eigen tuin. Er zijn zes groepsruimtes, tijdens de inspectie zijn ze 

alle zes in gebruik. 

 

 Stamgroep  Leeftijd   Maximaal aantal  kinderen 

Schitters 0-4 jaar   12 

Zonnen 0-4 jaar  12 

Stralen 0-4 jaar  12 

Wolkjes 0-2,5 jaar  10 

Maantjes 0-2,5 jaar  10 

Spetters 2,5-4 jaar  16 

 

Inspectiegeschiedenis 

KDV Kindercrèche Sint Jan wordt jaarlijks onaangekondigd door de GGD bezocht. Onderstaand de 

inspectiegeschiedenis vanaf 2017. 

 

Datum soort 

inspectie 

Bevindingen 

Jaarlijkse inspectie 

2017 

Tijdens het inspectiebezoek werd geconstateerd dat er voldaan werd aan alle 

getoetste voorwaarden vanuit de Wet Kinderopvang. 

Jaarlijkse 

inspectie 2018 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items 

volledig voldoen aan de Wet kinderopvang. 
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Jaarlijkse inspectie 

24-06-2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items 

volledig voldoen aan de Wet kinderopvang. 

2020 Vanwege de Corona maatregelen heeft er in 2020 geen jaarlijkse inspectie 

plaatsgevonden. 

 

De huidige inspectie 

Op donderdag 18 november 2021 heeft er een onaangekondigde jaarlijkse inspectie 

plaatsgevonden. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 

dagelijkse pedagogische praktijk, het domein Personeel en Groepen en Veiligheid en Gezondheid. 

 

Tevens heeft de toezichthouder in overleg met de gemeente de VE criteria getoetst aangezien de 

locatie vanaf 1 januari 2022 wordt opgenomen als VE locatie in het LRK. 

   

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items volledig voldoen aan 

de Wet kinderopvang. 

 

Landelijk register kinderopvang 

Kindercrèche Sint Jan staat in het LRK geregistreerd met nummer 754923514 en 80 kindplaatsen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Kinderopvanggroep Tilburg (koepel) hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het 

binnen de organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert locatie kindercrèche Sint 

Jan een eigen pedagogisch werkplan met het locatie gebonden beleid. Sint Jan heeft het 

Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement .  

 

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 

voor draagt dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden conform aan de werkwijze/visie zoals 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogische praktijk’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 

of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 

kader van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 

 

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

 

Citaat 1: 

De sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren we door kinderen actief uit te nodigen om mee te 

spelen. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We stimuleren en ondersteunen 

kinderen bij het sluiten van vriendschappen. We helpen kinderen die het wat moeilijk vinden om 

contacten te maken met andere kinderen en zoeken samen aansluiting.  
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We benutten de start en kringmomenten of pauzemomenten in de eigen groep of in de kleine 

groepjes voor een contactmoment van de kinderen met elkaar en met de pedagogisch professional 

op de groep. We kletsen even bij, gaat het goed met iedereen? Weten de kinderen wat ze gaan 

doen en met wie ze willen spelen? We bieden regelmatig activiteiten in kleinere groepjes van een 

bepaalde leeftijd of ontwikkelingsniveau zodat ze met leeftijdsgenootjes kunnen spelen.  

 

Praktijk: donderdag 18 november 2021 9.00-11.30u 

Tijdens de observatie op de verschillende groepen is terug te zien dat de kinderen uitgenodigd 

worden om met elkaar te spelen. Ook krijgen de kinderen de vrijheid om zich terug te trekken en 

rustig een boekje te lezen.  Afhankelijk welke leeftijd de kinderen op de groep hebben is er 

passend spelmateriaal voor de kinderen aanwezig. Tijdens de observatie is gezien dat de 

beroepskrachten inspelen op de behoeftes van de kinderen. Sommige kinderen kunnen goed zelf 

vriendjes maken en samen spelen en andere kinderen hebben hiervoor een handje hulp nodig.  De 

beroepskrachten reageren op passende wijze op de emoties van de kinderen. De beroepskrachten 

sluiten vaak op de grond aan bij het spel van de kinderen en zijn hierdoor spelbeschikbaar. Er 

worden verschillende gesprekjes gevoerd hoe het met de kinderen gaat. Tijdens de inspectie leeft 

het thema Sinterklaas bij vele kinderen, de beroepskrachten spelen hierop in. 

 

Citaat 2: 

We werken aan de overdracht van waarden en normen in ons pedagogisch handelen, we benoemen 

bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan met 

elkaar, en ook met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen 

van conflicten, bijvoorbeeld door een gevoel of idee te helpen verwoorden of alternatieven aan te 

bieden. Maar ook door ruimte te bieden en begrip te tonen voor emoties, deze te verwoorden en 

kinderen even rust te gunnen. We zoeken dan een veilig plekje waar dat kan. Op iedere groep zijn 

regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na. We betrekken de kinderen actief 

bij onze regels en afspraken en we gaan zoveel als mogelijk uit van wat wel kan, we geven uitleg 

en zoeken een alternatief als iets niet kan.  

 

Praktijk: donderdag 18 november 2021 9.00-11.30u   

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. De toezichthouder ziet op de verschillende groepen dat de beroepskrachten de 

kinderen leren om rekening te houden met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn dat beroepskrachten 

de kinderen attent maken dat ze elkaar laten uitpraten, dat ze nog even met iets anders bezig zijn 

maar zo meteen komen, dat ze de kinderen leren speelgoed te delen en op hun beurt te wachten. 

Daarnaast wordt kinderen ook geleerd waarvoor bepaalde materialen dienen: ' een boekje is om te 

lezen niet om op te eten, zullen we zo meteen samen dat boekje lezen?'. De beroepskrachten gaan 

dagelijks met de kinderen naar buiten, daar wordt de kinderen geleerd hoe ze om moeten gaan 

met de tuin en aanwezige dieren. Tevens wordt er genoten van de verschillende jaargetijden en 

mogen de kinderen naar hartenlust zich verwonderen en ontdekken.  

Voorschoolse educatie 

Er is geconstateerd dat  alle 16 voorwaarden uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Voorschoolse educatie in pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan omvat een beschrijving van: 

• De kenmerkende visie van het kindercentrum; 

• De wijze waarop de 4 ontwikkelingsgebieden van het kind worden gestimuleerd; 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en het aanbod hierop wordt 

afgestemd; 



 

 

7 van 25 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-11-2021 

Kindercreche Sint Jan te Valkenswaard 

 

• De wijze waarop ouders worden betrokken bij de stimulering van de ontwikkeling van het kind; 

• De wijze waarop de inrichting van de ruimte en beschikbare materialen worden verzorgd; 

• De wijze waarop de aansluiting en overgang van voor- naar vroegschoolse educatie wordt 

vormgegeven; 

• De wijze waarop de houder het aanbod voorschoolse educatie zodanig heeft ingericht dat een 

kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur 

voorschoolse educatie kan ontvangen. 

 

Tijdens de inspectie is gebleken dat de houder uitvoering geeft aan het pedagogisch beleidsplan, 

jaarlijks de uitvoering evalueert en bijstelt met betrekking tot deze onderwerpen. 

 

Omvang aanbod VE  

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Kinderen met een VE indicatie komen minimaal 3 dagdelen van 5,5 uur.  

 

Omdat dit een locatie is met weinig doelgroep peuters, worden een bepaald aantal VE-plekken voor 

doelgroep peuters beschikbaar stellen. Er is voor gekozen om enkel in peutergroep Spetters een 

aantal VE-plekken te voorzien. Volgens het locatiebeleid biedt peutergroep de Spetters 40 

(school)weken per jaar VE. Hierdoor wordt er voldaan aan de voorwaarden. 

 

Aantal beroepskrachten VE 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

 

Groepsgrootte 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

   

Kwalificatie VE 

De beroepskrachten voorschoolse educatie van de Spetters voldoen aan de opleidingseisen. 

 

Taalniveau 3F 

De beroepskrachten voorschoolse educatie dienen in het bezit te zijn van een document waaruit 

blijkt dat zij niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. De 

beroepskrachten van peutergroep de Spetters zijn in het bezit van een certificaat/diploma waaruit 

is op te maken dat zij voldoen aan taalniveau 3F. 

   

Opleidingsplan 

De kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden jaarlijks 

onderhouden middels diverse scholingen en coaching. Dit staat beschreven in het opleidingsplan 

2021. In 2021 heeft er geen training ‘Mentorgesprekken en ouderbetrokkenheid op het 

kinderdagverblijf’ plaatsgevonden omwille van corona. Dit wordt zo snel mogelijk weer opgepakt 

wanneer dat mogelijk is. Het opleidingsplan voldoet aan alle voorwaarden.   

 

VE Programma 

Er wordt gewerkt met het programma: Startblokken. De VE activiteiten zijn gericht op het 

stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Het huidige thema is 'Jule viert feest'. De groep is ingericht conform dit thema en de 

activiteiten die plaatsvinden zijn hier tevens op gericht. Op het moment van de inspectie was het 

feest van Sinterklaas aan de orde. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 18-11-2021 gesprek locatie directeur) 

• Interview (d.d. 18-11-2021 gesprekken aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 18-11-2021 9.00-11.30u observaties groepen) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (d.d. 18-11-2021 13 diploma's op locatie ingezien) 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (d.d. 18-11-2021 3 certificaten op locatie ingezien) 

• Plaatsingsoverzicht (week 45 en 46) 

• Personeelsrooster (week 45 en 46) 

• Pedagogisch beleidsplan (Locatiebeleid Sint jan november 2021) 

• Notulen teamoverleg (notulen 8 november 2021) 

• Certificaten voorschoolse educatie (d.d. 18-11-2021 op locatie 3 certificaten ingezien) 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan KDV Sint Jan juni 2021) 

• Borgdocument Startblokken november 2021 

 

Bijlages: 

 

• Uitwerking thema voorbeeld, WEBmodel HOREB 

• Jaarplanning 

• Verbeterplan bij borgdocument VE 

• Samenwerking scholen 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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 toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Verklaring omtrent het gedrag 

en personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De 13 getoetste beroepskrachten, de locatie directeur, de pedagogisch beleidsmedewerker, de 3 

aanwezige stagiaires en andere structureel aanwezigen zijn in bezit van een verklaring omtrent 

gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 13 

beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker, gekoppeld aan Kindercrèche Sint Jan, beschikt over een voor 

de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

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

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 45 en 46 is geconstateerd 

dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 
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Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

 

Stagiaires/beroepskrachten in opleiding 

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

opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang: 

• een arbeidsovereenkomst van ten minste 20 uur per week t.b.v. KDV; 

• de aanwezigheid van een persoonlijk ontwikkelplan binnen 2 maanden na aanvang 

arbeidsovereenkomst; 

• formatieve inzet conform bijlage 9 van cao kinderopvang; 

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

gehouden met de opleidingsfase waar zij zich op dat moment bevinden; 

• gedurende de opvang bestaat maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven: 

 

 Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens het LRK 

1 januari 

2021 

 1 1 

  

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Het aantal fte werkzame beroepskrachten volgens berekeningen van de houder zijn hieronder in 

een tabel weergegeven: 

    

  Aantal FTE beroepskrachten  

1 januari 2020  17,76 

1 januari 2021  25,63 

 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van Kindercreche Sint Jan de minimale 

ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt, door het nemen van de som van (50 

uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Er wordt 

gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.nl/rpb. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De houder heeft jaarlijks bepaalt, de wijze waarop hij het verplichte aantal uren waarvoor 

pedagogisch medewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindcentra. Dit overzicht 

is schriftelijk vastgelegd in het pedagogisch werkplan en inzichtelijk voor beroepskrachten en 

ouders. 

 

Sint Jan heeft een pedagogisch beleidsmedewerker die zowel zorg draagt voor de caoching van de 

beroepskrachten als voor implementatie van het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach heeft 

een arbeidsovereenkomst van 27 uur per week. Zij is pedagogisch coach van meerdere locaties. 
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De houder heeft de verdeling zodanig vorm gegeven, dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

kan ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Uit de berekening blijkt dat het aantal 

daadwerkelijk aangestelde fte pedagogisch beleidsmedewerker/coach ruim voldoet aan de 

minimale benodigde inzet van 2021. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Elk kind wordt in één stamgroep opgevangen. 

Er zijn ouders die flexibele opvang afnemen voor hun kind, deze kinderen hebben een 2e 

stamgroep. Ouders geven bij het intakegesprek (voor aanvang van de opvang) schriftelijk 

toestemming hiervoor. 

 

 Stamgroep  Leeftijd   Maximaal aantal  kinderen  Aantal  aanwezige  kinderen 

Schitters 0-4 jaar   12 14 

Zonnen 0-4 jaar  12 11 

Stralen 0-4 jaar  12 13 

Wolkjes 0-2,5 jaar  10 6 

Maantjes 0-2,5 jaar  10 8 

Spetters 2,5-4 jaar  16 15 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Gebruik van de voorgeschreven 

voertaal’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 18-11-2021 gesprek locatie directeur) 

• Interview (d.d. 18-11-2021 gesprekken aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 18-11-2021 9.00-11.30u observaties groepen) 

• Personenregister Kinderopvang (d.d. 18-11-2021 geraadpleegd) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (d.d. 18-11-2021 13 diploma's op locatie ingezien) 

• Arbeidsovereenkomst(en) (d.d. 18-11-2021 2 arbeidsovereenkomsten ontvangen) 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Presentielijsten (week 45 en 46) 

• Personeelsrooster (week 45 en 46) 

• Pedagogisch werkplan (Locatiebeleid Sint jan november 2021) 

• Notulen teamoverleg (notulen 8 november 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (d.d. 14-01-2021 1 diploma) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (d.d. 14-01-2021 Overzicht pedagogisch 

coach 2021Horizon) 

• Verantwoording coaching Sint Jan 2020 

• Verantwoording coaching Sint Jan 2021 

• Coachingplan Sint Jan 4e en1e kwartaal 2020 en 2021 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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 toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Veiligheids-en gezondheidsbeleid’ 

voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 

voorwaarden beschreven staan. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 

• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 

• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 

• Achterwachtregeling; 

• EHBO-regeling.   

 

De houder draagt er zorg voor dat het veiligheids-en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is. 

 

Op basis van inspectie blijkt dat de houder ervoor zorgt dat alle medewerkers en ouders voldoende 

op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

De houder van Sint Jan heeft een schriftelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgelegd, dat 

ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De 

houder draagt er zorg voor dat er in de praktijk conform dit veiligheids- en gezondheidsbeleid 

wordt gehandeld, en houdt dit beleid actueel. 

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft de houder beschreven hoe zij ervoor zorgdraagt dat 

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

implementeren, evalueren en actualiseren. Dit doet de houder door een 'plan-do-check-act' 

methode welke met name tijdens teamoverleggen aan de orde komt. 
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Plan van aanpak 

Voor deze voorgenoemde risico's heeft de houder een plan van aanpak geschreven waarin is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn worden genomen. De handelswijze indien 

deze risico's zich toch voordoen, staan eveneens beschreven. 

 

Bij de preventieve maatregelen voor het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, 

heeft de houder conform wetgeving het vierogenprincipe uitgewerkt. Voor risico's waarvan de 

gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn, is beschreven hoe kinderen 

wordt geleerd om met deze risico’s om te gaan. 

 

Inzichtelijkheid van het beleid 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen hoe de houder er zorg voor draagt dat het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

  

Achterwachtregeling 

Er is een achterwachtregeling beschreven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is, ook in het geval van afwijking van de beroepskracht-kindratio. 

  

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen 

De houder draagt er ten tijde van de inspectie voldoende zorg voor dat er gedurende de opvang 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. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

De houder van het kindercentrum hanteert het landelijke protocol 'kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’ (juni 2018, samengesteld door Boink, de 

Brancheorganisatie kinderopvang, de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, 

Sociaalwerk Nederland). 

   

Het protocol bestaat uit 3 routes: 

• ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met 

het nieuwe, bijbehorende afwegingskader). 

• Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker. 

• Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'. 

 

De houder heeft in 2021 de kennis en het gebruik van de meldcode digitaal t.b.v. het team 

bevordert door een online bijeenkomst hiervoor te organiseren. 

 

Tijdens het interview zijn de beroepskrachten bekend met de signalen kindermishandeling en met 

het stappenplan. 

 

De leidinggevende van het kindercentrum is de aandacht functionaris Meldcode 

kindermishandeling. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 18-11-2021 gesprek locatie directeur) 

• Interview (d.d. 18-11-2021 gesprekken aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 18-11-2021 9.00-11.30u observaties groepen) 

• EHBO-certificaten (d.d. 18-11-2021 7 certificaten ingezien op locatie) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Sint Jan februari 2021) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling versie 01-08-2021) 

• Personeelsrooster (week 45 en 46) 

• Notulen teamoverleg (notulen 8 november 2021) 

• Bijlagen bij Meldcode kindermishandeling en / of huiselijk geweld (01-01-2019) 
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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) 

 
 

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) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 
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Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

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

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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 

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 

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) 
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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 

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) 

 
 

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 of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
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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 

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 
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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) 

 

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) 

 
 

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 

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 
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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 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercreche Sint Jan 

Website : http://www.horizonkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000031814743 

Aantal kindplaatsen : 80 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KC Horizon St. Jan B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 62841009 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Sigrid Seerden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Valkenswaard 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5550 GA VALKENSWAARD 
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Planning 

Datum inspectie : 18-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 24-11-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 21-12-2021 

 

 

 



 

 

25 van 25 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-11-2021 

Kindercreche Sint Jan te Valkenswaard 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


