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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Het Beertje in Geffen maakt onderdeel uit van Kinderopvang Het Beertje. Het 
kinderdagverblijf is gevestigd op de begane grond van een vrijstaand gebouw. Op de eerste 

verdieping is de leefruimte van de buitenschoolse opvang van Het Beertje. 
  
Het Beertje biedt dagopvang aan maximaal 44 kinderen. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspectie in 2015 werd er voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
Tijdens de jaarlijkse inspectie in 2016 was er een overtreding met betrekking tot de schriftelijke 

toestemming van ouders voor opvang in een tweede stamgroep. Deze overtreding is nu opgelost. 
  
Huidige inspectie 
Op dinsdagochtend 14 november 2017 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden 
bij kinderdagverblijf Het Beertje. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met het onderdeel veiligheid en gezondheid. 

Tijdens de inspectie blijkt dat er op diverse punten niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de 
Wet kinderopvang: 
1. De risico-inventarisatie veiligheid is niet actueel. De buitenspeelruimte is onlangs helemaal 

vernieuwd en anders ingericht. De risico-inventarisatie is hierop nog niet aangepast. 

2. Er worden onvoldoende preventieve maatregelen getroffen om diverse gezondheidsrisico's en 
een veiligheidsrisico te voorkomen. 

  

Herstelaanbod 
Naar aanleiding van de overtreding met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid is aan de 
locatiemanager een herstelaanbod gedaan. Dit betekent dat de locatiemanager in de gelegenheid 
wordt gesteld om de overtreding lopende het onderzoek op te lossen. De manager heeft 
aangegeven gebruik te willen maken van dit herstelaanbod. 
  
De manager heeft binnen de gestelde termijn de aangepaste risico-inventarisatie veiligheid 

toegestuurd. Hierin zijn de risico's geïnventariseerd voor de nieuwe buitenruimte en zijn er 
passende preventieve maatregelen getroffen. De eerder geconstateerde overtreding is na het 
herstelaanbod dus opgelost. 
  

De overtredingen met betrekking tot het tweede punt komen niet in aanmerking voor een 
herstelaanbod. 

   
Conclusie 
Er zijn twee overtredingen met betrekking tot het gezondheids- en veiligheidsbeleid geconstateerd. 
Aan de overige getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen wordt voldaan.  
 
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 dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
 De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
 De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden van het onderdeel pedagogisch 
klimaat. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens vrij 
spel binnen, een tafelmoment en buiten spelen. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Communiceren met de kinderen.  
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep en weten persoonlijke bijzonderheden van de 

kinderen (bijvoorbeeld karakter, interesses en gezinssamenstelling). 
  
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op ooghoogte praten) en praten met taal die past bij de leeftijdsgroep. 
Voorbeeld: Tijdens het verschonen van de kinderen voert de beroepskracht een gesprekje met het 
kind. Ook verwoordt ze wat ze gaat doen. 
  

De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 
Voorbeeld: In de babygroep wordt een activiteit 'Voelen' aangeboden. Op de grond staan bakken 
met daarin onder andere rijst, zand en watten. De kinderen mogen met hun handen in de bakken 

en de materialen voelen. 
  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Ondersteunen kinderen in onderlinge interactie.  
De beroepskracht stimuleert de kinderen om samen te spelen, door spelmateriaal aan te bieden 
dat samenspel uitlokt. Ze spoort de kinderen actief aan tot samenspel. 

Bijvoorbeeld: In de babygroep liggen de kinderen op de grond te spelen. De beroepskracht gaat 
erbij zitten en richt de kinderen op elkaar. 

  
Positieve sfeer.  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Ze maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht 
voor alle kinderen. 
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De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 
omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen. De 
beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze. 
  

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

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan (versie januari 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn de manager en de beroepskrachten gecontroleerd op een geldige 

verklaring omtrent het gedrag. Daarbij is gekeken of de beroepskrachten een passend diploma 
hebben. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 
en presentielijsten. 
  

Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 
stamgroepen. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder en de beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en zijn opgenomen in de continue screening.  
  
De stagiaires zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, die niet ouder is dan twee 
jaar. 
  
Er wordt wekelijks een sportactiviteit aangeboden door een sportdocent van het Sport Expertise 
Centrum (SEC). Deze sportdocent beschikt ook over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
 

 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Bij kinderdagverblijf Het Beertje zijn drie stamgroepen: 
  

Stamgroep Leeftijd Aantal kinderen Open op 

Sprookjesgroep 0-2 jaar maximaal 16 maandag t/m vrijdag 

Disneygroep 2-4 jaar maximaal 16 maandag t/m vrijdag 

3,5+ groep 3-4 jaar  maximaal 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  

  
De 3,5+ groep maakt gebruik van twee groepsruimtes. Op de begane grond heeft de groep een 
eigen groepsruimte. Meestal wordt de groep echter opgevangen in de bso-ruimte. Zij kunnen op 
die manier wennen aan de overgang naar de bso. 's Middags als de bso-kinderen komen en tijdens 
schoolvakanties zit de 3,5+ groep in hun groepsruimte op de begane grond. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie wordt de beroepskracht-kindratio nageleefd. 
  

Naam groep  Aantal kinderen  Aantal ingezette 
broepskrachten  

Aantal benodigde 
beroepskrachten  

Disneygroep 15 kinderen in de 
leeftijd van 
2 en 3 jaar 

Twee beroepskrachten Twee beroepskrachten 

Sprookjesgroep 10 kinderen: 
5 van 0 jaar 
5 van 1 jaar 

Drie beroepskrachten Drie beroepskrachten 

3,5+ groep 9 kinderen van 3 
jaar 

Twee beroepskrachten Twee beroepskrachten 

  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om hiervan 
kennis te kunnen nemen. 
  
Het kindercentrum voldoet niet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid. Er zijn twee overtredingen geconstateerd met betrekking tot de uitvoering van het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in juli 2017, door de 

locatiemanager. 
Er is gebruik gemaakt van de methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door Veiligheid.nl en de 
methode Gezondheidsmanagement, ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid is tijdens de inspectie niet actueel. De buitenspeelruimte is 
onlangs helemaal vernieuwd en anders ingericht. De risico-inventarisatie veiligheid is hierop nog 
niet aangepast. 

  
Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft de locatiemanager naar aanleiding van bovenbeschreven bevinding een 

herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan 
worden. 
  

Bevindingen na de hersteltermijn 
Na afloop van de hersteltermijn is de eerder benoemde voorwaarde opnieuw beoordeeld. 
Binnen de gestelde termijn heeft de locatiemanager de aangepaste risico-inventarisatie veiligheid 
aan de toezichthouder gestuurd. De risico's met betrekking tot de nieuwe buitenruimte zijn nu 
beschreven en voor de beschreven risico's zijn preventieve maatregelen getroffen. De overtreding 
is hiermee hersteld. 
  

Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt. Daarnaast zijn er 
huisregels en protocollen opgesteld. 
  

Gezondheids- en veiligheidsrisico's in de praktijk 
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groepen, is 
geconcludeerd dat de beroepskrachten het gezondheidsbeleid niet geheel tot uitvoering brengen 
zoals deze is vastgelegd. Met betrekking tot onderstaande punten wordt er niet volgens het 

gezondheidsbeleid van het kinderdagverblijf gewerkt: 
 Tijdens de inspectie worden er meerdere kinderen achter elkaar verschoond. Tussen de 

verschoningen door reinigt de beroepskracht het verschoonkussen niet. 
 Ook wast de beroepskracht haar handen niet na iedere verschoning. 
 Kinderen wassen na het toiletgebruik wel hun handen, maar er wordt geen zeep gebruikt.   
 De koelkasttemperatuur wordt niet gemeten. Hierdoor is onbekend of de producten in de 

koelkast voldoende gekoeld worden. 
 
Tevens worden er onvoldoende preventieve maatregelen genomen om onderstaand 
veiligheidsrisico te voorkomen: 

Er liggen doeken/ hydrofiele luiers los in de bedjes (bij het hoofdeinde). Het risico bestaat dat deze 
doek het gezicht van het kind bedekt en warmtestuwing kan veroorzaken (risico op wiegendood). 
De manager en beroepskrachten vertellen dat deze doeken worden vervangen als er een ander 

kind in het bedje wordt gelegd. Door de week heen worden de bedden namelijk door meerdere 
kinderen gebruikt en de bedden worden één keer per week verschoond. Door het gebruik van de 
doeken ligt een kind altijd op een schoon hoofdeinde. De toezichthouder heeft geadviseerd deze 
doeken niet meer te gebruiken. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 
 

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de 

samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (november 2017) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (juli 2017) 
 Ongevallenregistratie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 

vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : VOF Het Beertje 

Website : http://www.kdvhetbeertje.nl 
Aantal kindplaatsen : 44 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Het Beertje B.V. 

Adres houder : Heesterseweg 5A 

Postcode en plaats : 5386KT Geffen 
KvK nummer : 66376777 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. van Waardenburg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 

 
Planning 
Datum inspectie : 14-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 23-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 


