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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf de Kindereijk te Waalwijk is een kindercentrum voor de opvang van kinderen in 
de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar oud. Momenteel is er een baby-groep en een 

dreumes/peutergroep. In hetzelfde pand is tevens de buitenschoolse opvang gehuisvest. 
  
Het pand is zeer ruim van opzet. Binnen zijn naast de groepsruimtes ook 

activiteiten ruimtes. Onlangs heeft er een verbouwing plaats gevonden deze ruimtes 
zullen gebruikt gaan worden voor een uitbreiding van het kinderdagverblijf met een groep peuters. 
De buitenruimte is eveneens groot genoeg voor een uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
   

Inspectiehistorie: 
2012 
Datum aanvraag: 14 maart 2012 
Op 23 april 2012 heeft er een inspectie plaats gevonden voor aanvraag registratie landelijk register 
kinderopvang. 
Opgenomen in het landelijk register kinderopvang; 14 mei 2012 

Op 18 juli heeft er een onderzoek na aanvang exploitatie plaats gevonden. Aan alle beoordeelde 
voorwaarden is voldaan. 
 
2013 

Op 9 augustus 2013 heeft er een regulier onderzoek plaats gevonden. Aan alle beoordeelde 
voorwaarden is voldaan. 
 

2014 
Op 3 juni 2014 heeft er een jaarlijks inspectiebezoek plaats gevonden. Er is een overtreding 
geconstateerd binnen het domein: 
 Verklaringen omtrent het gedrag. 
Aan de overige beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
Op 27 augustus 2014 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden. Dit naar aanleiding van de 
overtreding geconstateerd op 3 juni 2014. Tijdens dit documenten onderzoek heeft de 

houder aangetoond dat de overtreding is opgelost. 
  
Huidige inspectie: 
Tijdens het aangekondigde jaarlijkse inspectiebezoek is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan. 

Tevens is er beoordeeld of er voldoende binnen en buitenruimte aanwezig is voor de uitbreiding 
van de aantal kindplaatsen. Kinderdagverblijf De Kindereijk kan maximaal 64 kinderen gelijktijdig 

opgevangen worden. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

Toezichthouder adviseert de gemeente om de aantal kindplaatsen in het landelijk register 
kinderopvang te wijzigen in 64 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd tijdens het observeren op de groep. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument (cursief) volgt eventueel een voorbeeld uit de 

waargenomen praktijk. 
De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals 

vastgelegd in de Wet Kinderopvang; 
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden.  

  
 
Pedagogische praktijk 
 
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 
pedagogische basisdoelen. 

  
Emotionele veiligheid: 

Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.  
Bijvoorbeeld: De beroepskracht haalt een kind uit bed. De beroepskracht praat tegen het kind en 
verteld wat ze gaat doen. "Eerst ga ik jou aankleden, daarna ga je wat drinken". De beroepskracht 

is kijkt het kind aan en praat op vriendelijke toon. De beroepskracht reageert op de signalen van 
het kind. 
  
Persoonlijke competentie: 
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen. 

bijvoorbeeld: Een kind begint te huilen. De beroepskracht gaat naar het kind en zegt: "Begin jij 
honger te krijgen?, Ik ga zo jou groente warm maken. Zal ik jou aan tafel zetten?". Het kind lacht 
en steekt zijn armen omhoog en de beroepskracht tilt hem op en zet hem aan tafel. 

  
Sociale competentie: 
De beroepskrachten weten hoe baby’s zich sociaal ontwikkelen en geven gepaste ondersteuning. 
Bijv. jonge baby’s wijzen op andere kinderen, activiteiten van andere kinderen verwoorden, bij 

oudere baby’s ook ontmoetingsgelegenheden creëren. 
Bijvoorbeeld: De beroepskracht zit op de bank een baby de fles te geven. Voor de bank ligt een 
grote map. Er zijn 5 baby's op de mat aan het spelen. Twee baby's zitten in een wippertje, een 
baby ligt op de grond en twee baby's zitten op de mat. De baby's brabbelen met elkaar en kijken 
elkaar aan. De beroepskracht begeleidt de interacties door bijvoorbeeld een baby te vertellen: 
"Geef dat speeltje maar aan X". De baby in de wipper krijgt een speeltje aangereikt van de baby 

die al kan zitten. 
  
Overdracht normen en waarden: 

De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 
Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. 
Bijvoorbeeld: De beroepskrachten gaan met de kinderen in een kringetje zitten. De 

beroepskrachten vertellen de kinderen: "Wij gaan liedjes zingen, en jullie mogen kiezen welk 
liedje". De beroepskracht pakt een mandje met allemaal verschillende voorwerpen erin. Elk 
voorwerp hoort bij een liedje wat bij de kinderen bekend is. De mand wordt aan een kind gegeven 
en deze kiest een voorwerp/liedje. Een kind kiest de krokodil. Samen wordt het liedje van "Het 
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krokodilletje gezongen". Daarna is een ander kind aan de beurt en kiest de auto. de hele groep 
zingt het liedje van het "autootje". 
  
Conclusie: 
Op basis van de observatie is gebleken dat op kinderdagverblijf De Kindereijk de emotionele 

veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden 
voldoende gewaarborgd is. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houders) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 

  Observaties (Pedagogische praktijktoets) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 

gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 
bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
In verband met de continue screening zijn alle verklaringen omtrent gedrag (VOG) beoordeeld. Alle 

beroepskrachten en stagiaires beschikken over een recente VOG en zijn opgenomen in de continue 
screening. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Alle werkzame beroepskrachten beroepskrachten beschikken over een passende diploma conform 
CAO kinderopvang. 
  
 
 

Opvang in groepen 
 
De groepen zijn momenteel als volgt ingedeeld: 

 een groep van kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar oud (maximaal 12 kinderen per groep) 
 een groep van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud (maximaal 16 kinderen per groep)  

 

Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de Wkpp ten aanzien van: Opvang in groepen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van de weken 7, 8 en 9 blijkt dat er conform de 

beroepskracht-kindratio wordt gewerkt. 
  
Conclusie: 

De houder werkt volgens de gestelde eisen in de Wkpp ten aanzien van: Beroepskracht kindratio. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houders) 

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten (week 7,8, en 9) 
  Presentielijsten (week 7,8, en 9) 
  Personeelsrooster (week 7,8, en 9) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein 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 ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  
De meldcode kindermishandeling wordt binnen dit domein beoordeeld. In de praktijk is gekeken 

naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
   

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's gebruik 
gemaakt van de methode volgens Consument en Veiligheid. 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in december 2014 en betreffen de 
actuele situatie. 
In de risico-inventarisatie zijn alle groepsruimtes opgenomen daarnaast alle toegankelijke ruimtes 
voor de kinderen zoals: entree/gang, , sanitaire ruimtes, keuken, activiteitenruimtes en de 
slaapkamers. 
De houder beschrijft de veiligheid- en gezondheidsrisico's volgens de vastgestelde thema's. De 
plannen van aanpak van beide risico-inventarisatie's zijn opgesteld. Er zijn huisregels opgesteld. 

De houder werkt met een ongevallenregistratieformulier. 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.  

  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de Wkpp ten aanzien van: Risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid. 
  
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. Er wordt gebruik gemaakt van de meldcode van de brancheorganisatie kinderopvang. De 
houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de Wkpp ten aanzien van: Meldcode 

kindermishandeling. 
 
Vierogenprincipe 
 

De houder heeft de opvang op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskracht 
de werkzaamheden kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 
volwassene. 
  
De houder heeft een beleid opgesteld hoe het 4-ogenpincipe is vormgegeven op kinderdagverblijf 
De Kindereijk. 

  
In het beleid wordt o.a. beschreven: 
  
- wanneer er één beroepskracht aanwezig is op het kinderdagverblijf op welke momenten de 

beroepskracht ondersteund wordt door een stagiaire  
- de momenten dat ouders binnen kunnen binnen lopen bij het kinderdagverblijf.  
- het kantoorpersoneel is aanwezig op de momenten dat er één beroepskracht aanwezig is. 

- het gebruik van de babyfoon (beeld en geluid) op de slaapkamers.  
- open aanspreekcultuur   
  
Conclusie: 
De houder werkt volgens de gestelde eisen in de Wkpp ten aanzien van: Vierogenprincipe. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houders) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (december 2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (december 2014) 
  Actieplan veiligheid 
  Ongevallenregistratie 
  Huisregels/groepsregels (12 december 2014) 
  Meldcode kindermishandeling (juli 2013) 
 Beleid vierogenprincipe 1 juli 2013 (www.kindereijk.nl) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein wordt beoordeeld of er voldoende vierkante meters beschikbaar zijn voor de 

aantal op te vangen kinderen voor zowel de binnenruimte als de buitenruimte. Tevens wordt er 
gekeken of er een passende inrichting is voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
  
 
Binnenruimte 

 
Groepsruimte 1 heeft een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 66 m², voldoende ruim voor de 
opvang van 16 kinderen. 

Groepsruimte 2 heeft een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 64 m², voldoende ruim voor de 
opvang van 16 kinderen. 
Groepsruimte 3 heeft een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 60 m², voldoende ruim voor de 
opvang van 16 kinderen. 

Groepsruimte 4 heeft een bruto-speeloppervlakte van ongeveer 60 m², voldoende ruim voor de 
opvang van 16 kinderen. 
  
In totaal kunnen er 64 kinderen gelijktijdig opgevangen worden bij het kinderdagverblijf. 
   
De twee groepsruimtes die in gebruik zijn voor de opvang van kinderen zijn passend en in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht. 

De houder heeft aangegeven zorg te dragen voor een passende inrichting van de nieuwe 
groepruimtes. 
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot anderhalf jaar. Er zijn voldoende  bedjes 

aanwezig. 
  
Conclusie: 

De houder werkt volgens de gestelde eisen in de Wkpp ten aanzien van: Binnenruimte. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Er is een ruim buitenspeelterrein van ongeveer 850 m². Dit terrein is aangrenzend aan het 
kindercentrum. 

  
Er is een gedeelte wat betegeld is met daarbij een groot grasveld. Ook is er een overkapt gedeelte 
waaronder de kinderen kunnen spelen. 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
  
Conclusie: 

De houder werkt volgens de gestelde eisen in de Wkpp ten aanzien van: Buitenspeelruimte. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Plattegrond 
 Inspectierapporten 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 na 1 maart 

2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 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 stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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) 

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 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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a 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 1 en 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 1 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 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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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; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a 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 1 en 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 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kindereijk 

Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Looijen, W.E.H. 
Adres houder : Eerste Zeine 96 

Postcode en plaats : 5144AL WAALWIJK 
KvK nummer :  
 

 

Gegevens toezicht 

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

Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. Butler 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Waalwijk 

Adres : Postbus 10150 

Postcode en plaats : 5140GB WAALWIJK 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-02-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 11-03-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-03-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 25-03-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-03-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 15-04-2015 
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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. 

 
 

 

 


