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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder beschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis. De bevindingen volgen op hoofdlijnen. Deze worden 

in het rapport verder uitgewerkt. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) Kindhof is onderdeel van Stichting Christelijk Kindcentrum 

Bunschoten. Op deze locatie is ook het Kinderdagverblijf de Peuterhof (inclusief Babyhof) 

gevestigd. De houder van deze locatie is tevens houder van nog een peuteropvang en nog 2 

locaties voor buitenschoolse opvang in Bunschoten-Spakenburg.  

 

Deze locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 40 

kindplaatsen per dag en biedt in 2 groepen opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

 

De locatie is tijdens schoolweken dagelijks na schooltijd geopend van 14.00 uur - 18.00 uur. De 

locatie biedt op deze dagen ook voorschoolse opvang aan van 06.30 uur - 08.30 uur. Tijdens 

schoolvakanties is de locatie dagelijks geopend van 06.30 uur tot 18.00 uur en wordt de locatie 

samengevoegd met BSO CKCB De Ark uit Bunschoten-Spakenburg. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

 05-09-2022: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed niet aan alle kwaliteitseisen. Binnen het 

domein 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen' waren tekortkomingen met betrekking 

tot het ontbreken van een concrete beschrijving in pedagogisch beleid van de basisgroepen en 

ten aanzien van de stabiliteit van de opvang voor kinderen in de basisgroep. In het domein 

'Personeel en groepen' was ook een tekortkoming ten aanzien van het ontbreken van een 

koppeling van één van de beroepskrachten met de houder in het Personenregister 

Kinderopvang. Daarnaast waren er tekortkomingen geconstateerd in het domein 'Veiligheid en 

gezondheid' met betrekking tot het actueel houden van de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling en het bevorderen van de kennis ten aanzien van de meldcode. 

 05-10-2021: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed na een herstelaanbod aan de onderzochte 

kwaliteitseisen. Het ging om een herstelaanbod binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' met 

betrekking tot het handelen conform pedagogisch beleid en binnen het domein 'Personeel en 

groepen' met betrekking tot de opvang in vaste basisgroepen. 

 In 2020 heeft door de geldende coronamaatregelen geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

 15-10-2019: Nader onderzoek. De locatie voldeed aan de kwaliteitseisen die opnieuw zijn 

onderzocht binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid'.  

 06-08-2019: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed niet aan alle kwaliteitseisen. Binnen het 

domein 'Veiligheid en gezondheid' waren tekortkomingen met betrekking tot het handelen 

conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het voldoende bevorderen van de kennis en 

het gebruik van de meldcode.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit nader onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht. 

Wettelijke eisen waaraan de houder bij het vorige toezichtbezoek niet voldeed zijn opnieuw 

bekeken. Naar aanleiding van de overtredingen binnen het voorgaande jaarlijks onderzoek op 5 

september 2022 heeft in opdracht van de gemeente Bunschoten-Spakenburg op 28 november 

2022 een nader onderzoek plaatsgevonden op relevante kwaliteitseisen binnen de onderstaande 

domeinen: 

 

 'Pedagogisch klimaat'; 

 'Personeel en groepen'; 

 'Veiligheid en gezondheid'. 

 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de 

praktijk, interviews met de beroepskrachten en een gesprek op de locatie met de manager en de 

beleidsmedewerker en via de mail met de manager. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan alle eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit nader onderzoek zijn 

onderzocht. Het gaat om een tekortkoming binnen het domein 'Personeel en groepen'. Het gaat om 

een tekortkoming ten aanzien van het ontbreken van een verklaring omtrent gedrag van de 

stagiaire. Een koppeling met de houder in het Personenregister kinderopvang kon daardoor nog 

niet worden gemaakt.   
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 

Het advies tot handhaven geldt voor de onderstaande kwaliteitseis:  

 

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

 

Bevindingen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 5 september 2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat 

niet werd voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdopsbouw van de basisgroepen. Tijdens dit jaarlijks onderzoek kwam naar voren dat het 

pedagogisch beleidsplan tegenstrijdige informatie bevatte waardoor het niet duidelijk was of de 

houder er zorg voor draagt dat op de locatie gewerkt wordt conform het beleid.  

 

Op 28 november 2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder 

staan de bevindingen. 

 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan herschreven. Er is nu een algemeen pedagogisch 

beleidsplan waarin het binnen de organisatie geldende beleid staat. Daarnaast heeft de houder 

voor elke locatie een eigen pedagogisch werkplan geschreven met het locatiegebonden beleid. 

 

In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de basisgroepen. Op bladzijde 17 staat het volgende schema: 

Groepen Leeftijd Max aantal 

kinderen 

Max aantal 

medewerkers 

Samenvoeging 

B1 4-12 

jarigen 

20 2 Aan het begin en einde van de 

dag en tijdens pauze 

B2 4-12 

jarigen 

20 2 Aan het begin en einde van de 

dag en tijdens pauze 

 

Daarnaast is tegenstrijdige informatie verwijderd uit het pedagogisch beleidsplan. Een verdere 

uitwerking hiervan is terug te lezen in het domein 'Personeel en groepen' bij het item 'Stabiliteit 

van de opvang voor kinderen'. 

 

Het pedagogisch beleid voldoet wat betreft de inhoud aan de gestelde eisen. De houder draagt er 

zorg voor dat op de locatie wordt gewerkt conform het pedagogisch beleid.  

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleid voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (gesprek met de manager en met de 

beleidsmedewerker tijdens het toezichtbezoek) 

 Observatie(s) (28 november 2022 tijdens het toezichtbezoek) 
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 Website (www.ckcb.nl/beleid) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie november 2022) 

 Pedagogisch werkplan (versie november 2022, BSO de Kindhof hoofdlocatie op Vogelpad 1) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

Bevindingen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 5 september 2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat 

één van de beroepskrachten wel stond ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK), 

maar niet was gekoppeld met de houder. 

 

Op 28 november 2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder 

staan de bevindingen. 

 

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder via het Personenregister Kinderopvang 

gecontroleerd of al het personeel, dat werkzaam was op het Vogelpad 1 ten tijde van het 

onderzoek, staat ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en is gekoppeld aan de 

organisatie. Op dit adres zijn zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang gevestigd. 

Hiervoor zijn de personele roosters van week 45 t/m 47 (2022) opgevraagd bij de houder. Voor het 

personeel op de buitenschoolse opvang geldt dat zij op de juiste wijze staat ingeschreven. Tevens 

zijn de personeelsleden vóór aanvang van de werkzaamheden gekoppeld aan de organisatie van de 

houder. 

 

Tekortkoming 

Tijdens het documentenonderzoek op 1 december 2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat 

de stagiair, die werkzaam was op de locatie ten tijde van het onderzoek, niet in het bezit was  van 

een recente verklaring omtrent gedrag (VOG).  

 

In een mail van Justis op 1 december 2022 is de VOG afgegeven op 12 april 2022. Het is niet 

duidelijk of de stagiair deze VOG ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Aangezien de VOG op 1 

december 2022 ouder dan 2 maanden is, kan een koppeling met de houder in het PRK niet worden 

gemaakt. Doordat er door de houder geen koppeling in het PRK is gemaakt, heeft er geen check 

plaats gevonden of er een geldige VOG was. Dit voldoet niet aan de eisen. 

 

Het betreft hier een stagiair van het kinderdagverblijf. Volgens de houder is de stagiair werkzaam 

op de babygroep sinds begin september 2022. De stagiair is meteen op 1 december 2022 gestopt 

met de werkzaamheden op de groep. De houder heeft laten weten dat er met spoed een nieuwe 

VOG is aangevraagd. 

 

Conclusie 

De stagiaire stond ten tijde van het onderzoek niet ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 

Voor het overige personeel die in de steekproef van het onderzoek is opgenomen, geldt dat zij wel 

staat ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet 

kinderopvang. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Bevindingen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 5 september 2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat 

niet werd voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voor de 

kinderen met betrekking tot opvang in één andere basisgroep. 

 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek kwam naar voren dat toestemmingsformulieren van de 

buitenschoolse opvang niet alle benodigde informatie bevatten. Bij het samenvoegen van groepen 

gaat het om vooraf gegeven, schriftelijke toestemming door ouders voor een overeengekomen 

periode. 

De toegestuurde formulieren waren niet volledig. De basisgroep van het kind stond niet vermeld en 

daarbij was de tweede basisgroep waarin het kind geplaatst kan worden ook niet vermeld met de 

daarbij de overeengekomen periode. 

 

Op 28 november 2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande  eisen beoordeeld. Hieronder 

staan de bevindingen. 
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Opvang in groepen 

De buitenschoolse opvang bestaat uit 2 basisgroepen. De groepen zijn als volgt ingedeeld: 

 

 B1: voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 

 B2: voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

 

De voorschoolse opvang bestaat uit 1 basisgroep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 

13 jaar.   

 

De maximale groepsgroottes voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Opvang in 1 andere basisgroep 

Uitgangspunt is dat duidelijk moet zijn in welke groep het kind wordt opgevangen. Een kind zit in 1 

vaste basisgroep. Uitzondering op deze regel is dat met vooraf gegeven schriftelijke toestemming 

van de ouders een kind gedurende een overeengekomen periode wordt opgevangen in 1 andere 

basisgroep dan de vaste basisgroep. 

 

Een houder dient in het pedagogisch beleid een concrete beschrijving op te nemen van de 

werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. Als de houder besluit om 

groepen op vaste dagen en/of dagdelen samen te voegen en/of incidenteel samen te voegen, is dit 

een punt dat de houder bij de werkwijze in het pedagogisch beleid dient op te nemen. 

'Samenvoegen' van groepen valt onder 'opvang in 1 andere basisgroep'. Ook voor het in het 

pedagogisch beleid beschreven 'samenvoegen' geldt de eis met betrekking tot vooraf gegeven 

schriftelijke toestemming van de ouders. 

 

In het pedagogisch beleid van de locatie staat het volgende beschreven over de mogelijke opvang 

in 1 andere basisgroep: 

'Samenvoegen van de groepen 

Tijdens vakantiedagen/studiedagen of op dagen dat er structureel minder kinderen zijn, kunnen 

groepen worden samengevoegd. Ook kan het samenvoegen structureel op een specifieke dag van 

de week zijn met een structureel lagere bezetting (meestal op woensdag of vrijdag). 

Ouders worden hierover mondeling over geïnformeerd en ondertekenen het formulier ‘Plaatsing op 

een andere groep’. Het samenvoegen van groepen biedt voordelen t.o.v. het werken met groepen 

met minder kinderen. Er zijn meer speelmogelijkheden voor kinderen en als door het samenvoegen 

twee pedagogisch medewerkers op de groep werken draagt het bij aan transparantie en veiligheid. 

Als ouders een extra flex-dag aanvragen en hun kind komt daardoor op een andere groep dan de 

stamgroep, moeten ouders d.m.v. een formulier ‘Plaatsing op een andere groep’ hun toestemming 

geven. Dit bewijs hebben we nodig voor de GGD.' 

 

De toezichthouder heeft de aangepaste toestemmingsformulieren ingezien waarop te zien is dat 

een ouder toestemming heeft gegeven voor opvang in één andere basisgroep. De formulieren 

bevatten de benodigde informatie en zijn door de ouders juist ingevuld. De opvang in 1 andere 

basisgroep heeft plaatsgevonden conform het omschreven beleid. Dit voldoet aan de gestelde 

eisen. 

 

Conclusie 

De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (gesprek met de manager en met de 

beleidsmedewerker tijdens het toezichtbezoek) 
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 Observatie(s) (28 november 2022 tijdens het toezichtbezoek) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Toestemmingsformulier(en) (inclusief format) 

 Website (www.ckcb.nl/beleid) 

 Personeelsrooster (week 45, 46 en 47 (2022)) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie november 2022) 

 Pedagogisch werkplan (versie november 2022, BSO de Kindhof hoofdlocatie op Vogelpad 1) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Bevindingen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 5 september 2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat 

niet werd voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot het bevorderen van de kennis van de 

meldcode kindermishandeling: Uit een interview met een beroepskracht is gebleken dat het te 

bewandelen traject in het geval van een vermoeden van kindermishandeling bekend is, echter wist 

de beroepskracht de meldcode niet te vinden op de locatie en was de aandachtsfunctionaris niet 

bekend. Tijdens het documentenonderzoek is gebleken dat de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling die door de houder is vastgesteld niet te zijn geactualiseerd. 

 

Op 28 november 2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder 

staan de bevindingen. 

 

De houder heeft een nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. 

Contactgegevens in het document zijn herzien. Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is 

uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. Het afwegingskader en de meldplicht zijn 

opgenomen in de meldcode. De meldcode voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Voor de beroepskrachten is de meldcode na te lezen op de tablet op de groepen. Ook hangt er 

poster op het personeelstoilet waarbij de te ondernemen stappen kort en pakkend staan 

weergegeven. Binnen de organisatie is de manager de aandachtsfunctionaris voor de meldcode van 

deze locatie. De toezichthouder heeft gesproken met de aandachtsfunctionaris, hieruit komt naar 

voren dat alle medewerkers in november 2022 de training 'Aan de slag met de meldcode' hebben 

ontvangen van Kiki Training & Coaching. In deze training is ook het afwegingskader besproken. De 

aandachtsfunctionaris heeft het lesmateriaal van de training laten zien en verteld over de inhoud 

van de avond en de ervaringen van de beroepskrachten. Uit een gesprek met de beroepskrachten 

komt naar voren dat zij weten wie de aandachtsfunctionaris is . Bij zorgen over een kind melden zij 

dit bij de aandachtsfunctionaris om zo de stappen te kunnen doorlopen zoals opgenomen in de 

meldcode van de organisatie. De beroepskrachten gaven aan dat de gevolgde training van 

meerwaarde was en dat het fijn was om op deze manier de meldcode weer opgefrist te hebben. 

 

Conclusie 

De houder maakt gebruik van een meldcode die voldoet aan de gestelde eisen en bevordert de 

kennis ten aanzien van de meldcode conform gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (gesprek met de manager en met de 

beleidsmedewerker tijdens het toezichtbezoek) 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten tijdens het locatiebezoek) 

 Observatie(s) (28 november 2022 tijdens het toezichtbezoek) 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

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

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

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 14 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; 

e. 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 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Christelijk Kindcentrum Bunschoten 

(Kindhof) 

Website : http://www.ckcb.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000041189332 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Christelijk Kindcentrum Bunschoten 

Adres houder : Vogelpad 1 

Postcode en plaats : 3752 KV Bunschoten-Spakenburg 

Website : www.ckcb.nl 

KvK nummer : 41189332 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. van Dam 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bunschoten 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
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Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 02-12-2022 

 

 

 

 

 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Gebruikte bronnen

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen
	Gebruikte bronnen

	Veiligheid en gezondheid
	Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen

	Veiligheid en gezondheid
	Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning


