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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 rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 

waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 
kindercentrum kinderdagverblijf Onder de Pannen locatie Brabantlaan en de relevante 
inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze 
bevindingen worden elders per onderdeel verder uitgewerkt. 
 

Algemeen beeld 

Kinderdagverblijf Onder de Pannen locatie Brabantlaan is onderdeel van Kinderopvang Onder de 
Pannen b.v. Het kinderdagverblijf is gevestigd in basisschool Hertog van Brabant. 
Er wordt opvang geboden in één groep genaamd De Bijtjes met maximaal 16 kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar. 
De groepsruimte van het kinderdagverblijf grenst aan de speelhal van de buitenschoolse opvang 

die eveneens gevestigd is in de basisschool. Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen 
afgeschermde buitenruimte. De buitenruimte grenst aan de buitenruimten van kinderdagverblijf 
Onder de Pannen locatie van Sasse van IJsselstraat. 
 
Inspectiegeschiedenis 
25-08-2017; onderzoek voor registratie; positief advies opnemen in het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

7-12-2017; onderzoek na registratie; overtreding geconstateerd in onderdeel pedagogisch klimaat. 
19-06-2018; jaarlijks onderzoek; er wordt na overleg en overreding voldaan aan de getoetste 
voorwaarden. 
 
Huidig onderzoek 

Op maandagochtend 01-04-2019 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden 
bij kinderdagverblijf Onder de Pannen. 

 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• pedagogisch klimaat; 
• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid; 

 

Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder niet voldoet aan de getoetste voorwaarden. Er 
zijn overtredingen in de onderdelen pedagogisch klimaat en veiligheid en gezondheid. 
 
De inhoud van het rapport is niet gewijzigd naar aanleiding van de zienswijze van de houder. 
 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 

• Pedagogische praktijk. 
 

Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven en locatie specifieke informatie. 
 
De houder organiseert om de 2 à 3 maanden een groepsoverleg. Eén van de drie beroepskrachten 
van de groep is hier bij aanwezig. De andere beroepskrachten worden geacht de notulen te lezen. 
Daarnaast is er een pedagogisch coach die met de beroepskrachten gesprekken voert over hun 
pedagogisch handelen. 
 

In het pedagogisch beleid heeft de houder het volgende onder het kopje Pedagogische doelstelling 
beschreven: 
'Het bieden van flexibele, kleinschalige opvang in huiselijke sfeer aan kinderen in de leeftijd van nul 
tot vier jaar, waarbij een goed overleg met de ouders van essentieel belang is. Ook wordt er goed 
gekeken naar de behoeftes van het kind. De opvang geschiedt onder deskundige leiding in een 

speciaal voor kinderen ingerichte ruimte in een sfeer waarbij het kind zich veilig kan voelen, 

zichzelf kan ontdekken en zich kan ontwikkelen. 
 
In de praktijk wordt er niet gehandeld in overeenstemming met het pedagogisch beleid. 
Dit staat verder uitgeschreven in het onderdeel pedagogische praktijk. 
 
Conclusie 
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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 
 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
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De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op maandagochtend op de 
volgende momenten: 

• vrij spel binnen 
• voeding en verzorging baby's 
• aan tafel eten en drinken 

 
Emotionele veiligheid 
De kinderen worden opgevangen in één vaste en vertrouwde groep met drie vaste 
beroepskrachten. De kinderen en de beroepskrachten kennen elkaar goed. De omgang tussen de 
kinderen en de beroepskrachten is positief. 
Deze veilige omgeving wordt verstoord door de aanwezigheid van twee onbekende kinderen. 
Van 9.00 - 10.00 uur komen twee kinderen van de basisschool van ongeveer 9 jaar op de 

groep. Dit is een wekelijkse afspraak die gemaakt is tussen de basisschool en de houder. Normaal 
worden de twee kinderen opgevangen op de andere locatie van de houder. Dit is de eerste keer 
dat de kinderen op deze locatie zijn. 
De houder vertelt dat de opvang plaatsvindt op verzoek van de school omdat het lesprogramma 
van school onvoldoende aansluit op het ontwikkelingsniveau van deze kinderen. 
Er is weinig tot geen samenspel tussen de twee schoolkinderen en de kinderen van de 

kinderopvang. Beroepskrachten bieden geen ondersteuning om het samenspel tussen de 

schoolkinderen en de kinderen van het kinderdagverblijf te stimuleren. Het gedrag van de 
schoolkinderen laat zien dat zij niet goed weten wat zij met de situatie aan moeten. De kinderen 
lopen doelloos rond of zitten passief op hun stoel. 
De kinderen van het kinderdagverblijf worden afgeleid en gestoord in hun spel. Zo is te zien dat 
een groepje kinderen bij het keukentje aan het spelen zijn. De twee schoolkinderen komen ook bij 
het keukentje staan. Hierdoor gaan drie kinderen op afstand van het keukentje staan. Zij stoppen 

in hun spel en staan alleen te kijken. 
Door het toelaten van twee vreemde kinderen van de basisschool op de groep kijkt de houder niet, 
zoals wel wordt gesteld in het pedagogisch beleid, naar de behoeftes van de kinderen. Dat een kind 
zich veilig kan voelen, zichzelf kan ontdekken en zich kan ontwikkelen. 
 
Persoonlijke competentie  
De kinderen worden doorgaans spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- 

en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. De beroepskracht vertelt dat iedere dag de kinderen 
buiten spelen, knutselen, liedjes zingen en wordt voorgelezen. 
Op de groep wordt er gewerkt met thema's. Tijdens de inspectie is het thema Lente. De 
knutselwerkjes en boekjes zijn gerelateerd aan dit thema. 

Wel dient opgemerkt te worden dat er geen gebruik gemaakt wordt van bepaalde materialen om 
de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen zoals de dagkaarten die aan de muur hangen. 

 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de 
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de 
interesses van de kinderen. Voor de baby’s is een grondbox aanwezig speciaal voor de liggende 
baby’s waar zij ongestoord kunnen ontdekken en bewegen: kijken, voelen, grijpen, draaien, 
tijgeren. 
Voor de oudere kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek 

speldoel. Bijvoorbeeld: een huishoek en een autohoek. 
Een deel van het spelmateriaal is voor kinderen laag en toegankelijk neergezet. Een ander deel 
onder andere puzzels zijn in de kasten opgeborgen. 
Er is ruimte voor vrij spel. De kinderen mogen kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 
Daarnaast beschikt het kinderdagverblijf over een buitenruimte waar verschillende activiteiten 
kunnen plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak, fietsen, spelen met een bal. 
Voor de baby's is een afgesloten stuk met kunstgras. 

 
Sociale competentie 

De beroepskrachten begeleiden de kinderen tijdens de aanwezigheid van de twee schoolkinderen 
niet in hun onderlinge interactie. Als de kinderen aan tafel gaan, zitten de twee schoolkinderen op 
afstand van de kinderen van het kinderdagverblijf aan tafel. Eén kind gaat aan tafel zitten en wil 
doorschuiven naar de kinderen van de basisschool. De beroepskracht schuift dit kind terug naar de 

groep. 
De beroepskracht gaat aan tafel en praat en eet met de kinderen van het kinderdagverblijf. Er is 
geen contact met de twee kinderen van de basisschool en de kinderen van het kinderdagverblijf. 
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Overdracht van normen en waarden 
Kinderen moeten eerst hun fruit opeten, voordat ze drinken krijgen aangeboden. Als het drinken op 

is krijgen ze een koekje. Als een kind te lang over zijn fruit en drinken doet, krijgt het geen koekje 
meer. 
Tijdens de inspectie overlegt de beroepskracht met haar collega en besluiten het kind alsnog een 

koekje te geven. Wel krijgt het kind te horen dat hij de volgende keer als hij te lang over zijn fruit 
doet geen koekje krijgt. Terwijl het kind ondanks dat het niet hoefde van de beroepskracht zijn 
twee stukken appel op heeft gegeten. Het kind heeft hierop geen compliment ontvangen. 
  
In het beleid is niets terug te vinden over deze aanpak. Wel staat er in het beleid dat er een sfeer 
is waarbij een kind zich veilig kan voelen. 
Door de nadruk te leggen op het opeten van een hoeveelheid fruit en een koekje als beloning of als 

straf als je het koekje niet krijgt, draagt niet bij aan een sfeer waarbij een kind zich veilig voelt. En 
of dit de juiste aanpak is voor de leeftijd van 0-4 jarigen? Kinderen zijn op deze leeftijd nog niet in 
staat om oorzaak en gevolg te overzien. Daarbij is het voor een kind geheel onduidelijk wat sneller 
eten is en wanneer de grens is bereikt dat er geen koekje meer wordt gegeven. 
 
Conclusie 

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn.  
De houder zorgt niet voor een sfeer waarbij het kind zich veilig kan voelen, zichzelf kan ontdekken 
en zich kan ontwikkelen. En de houder heeft onvoldoende gekeken naar de behoeftes van de 
kinderen door met de basisschool de afspraak te maken om twee kinderen op te vangen op de 
groep. 
 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager) 
• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Vrij spel binnen, aan tafel eten en drinken, voeding en verzorging twee baby's) 
• Website (www.kinderopvangonderdepannen.net) 
• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Onder de Pannen Algemeen beleid 2019) 
• Pedagogisch werkplan (Kinderopvang Onder de Pannen pedagogisch beleidsplan, versie juni 

2018) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• Aantal beroepskrachten; 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef van de 
aanwezige beroepskrachten. 
Deze personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang met een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de 
aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Deze personen beschikken over een passend diploma 

overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Aantal beroepskrachten 

 
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Het kinderdagverblijf bestaat uit één groep genaamd De Bijtjes met maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 0-4 jaar. 
 

Er zijn drie vaste beroepskracht aan de groep gekoppeld.  
Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen. De mentor bespreekt de ontwikkeling van 
het kind naar aanleiding van de observaties met de ouders.   
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) (Vrij spel binnen, aan tafel eten en drinken, voeding en verzorging twee baby's) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (Week 13 en 14) 

• Personeelsrooster (Week 13 en 14) 
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• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Onder de Pannen Algemeen beleid 2019) 
• Pedagogisch werkplan (Kinderopvang Onder de Pannen pedagogisch beleidsplan, versie juni 

2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft in 2018 een veiligheids-en gezondheidsbeleid opgesteld. De manager geeft aan 
dat er inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe versie. Deze zal over enkele weken afgerond zijn. 

 
De houder organiseert om de 2 à 3 maanden een groepsoverleg. Eén van de drie beroepskrachten 
van de groep is hier bij aanwezig. De andere beroepskrachten worden geacht de notulen te lezen. 
Daarnaast krijgen de beroepskrachten elke 6 weken een vragenlijst om in te vullen over een 

onderwerp van het veiligheids-en gezondheidsbeleid. 
 
Tijdens de inspectie constateert de toezichthouder dat de beroepskrachten niet volgens het beleid 

hun werkzaamheden verrichten. 
 
• De handen worden niet na elke verschoning met water en zeep gewassen. 
In het beleid staat: 
Handhygiëne, dus het regelmatig wassen van handen, in ieder geval na niesen, verschonen, voor 
het bereiden van eten enz. 
 

• Het verschoonkussen wordt niet na elke verschoning met een oplossing van allesreiniger 
gereinigd. 

In het beleid staat: 
Verschonen van kinderen gebeurt op een aankleedkussen, welke na elke verschoning of in ieder 
geval meerdere keren per dag wordt gereinigd. 
De hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven vanuit het landelijk centrum voor Hygiëne en 

Veiligheid (LCHV) stelt na elke verschoning! 

 
• In een kastje met schoonmaakmiddelen op kindhoogte is de kindbeveiliging al enkele 

weken kapot, waardoor de kinderen in aanraking kunnen komen met deze 
schoonmaakmiddelen. De beroepskrachten geven aan dit al meerdere keren aan het 
management te hebben doorgegeven, waar vooralsnog geen actie op is ondernomen. 

In het beleid staat: 

Schoonmaakmiddelen worden hoog en in afgesloten kasten bewaard. 
 
• Tijdens de inspectie kan geen thermometer gevonden worden in de koelkast. De 

beroepskrachten geven aan dat de thermometer er de week daarvoor nog wel in de koelkast 
lag. Gesteld kan worden dat beide beroepskrachten op de betreffende maandagochtend niet 
hebben gekeken wat de koelkasttemperatuur is en ook geen actie hebben genomen mocht 
deze te hoog zijn. Daarbij geven zowel de beroepskrachten als de manager aan dat er geen 

temperatuurlijsten worden bijgehouden. 
In het beleid staat: 
Zorg ervoor dat de koelkast altijd koud genoeg staat d.w.z. onder de 7 graden, zuigelingenvoeding 
onder de 4 graden. 

Zorg ervoor dat je iedere dag de temperatuurlijsten bijhoudt. 
 

• Een kind gaat zelfstandig naar het toilet zonder de gehele tijd direct toezicht van de 
beroepskracht. In het toilet staat een wcborstel voor het grijpen. 

In het beleid staat: 
Ga altijd met de kinderen mee als ze gaan plassen! Laat ze niet alleen gaan! 
 
Uit bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de houder onvoldoende zorg heeft gedragen 
dat er gehandeld wordt volgens het opgestelde veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
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Conclusie 
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat 
de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) (Vrij spel binnen, aan tafel eten en drinken, voeding en verzorging twee baby's) 

• Website (www.kinderopvangonderdepannen.net) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan KDV Veiligheid en gezondheid 2018) 
• Pedagogisch werkplan (Kinderopvang Onder de Pannen pedagogisch beleidsplan, versie juni 

2018) 
• Notulen teamoverleg (22-01-2019 en 14-03-2019) 
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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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Onder de Pannen B.V. 

Website : http://www.kinderopvangonderdepannen.net 
Vestigingsnummer KvK : 000007573138 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Onder de Pannen BV 
Adres houder : Van Sasse van Ysseltstr 2 
Postcode en plaats : 5262HV Vught 
KvK nummer : 54942934 
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 :  K van Hamont 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Vught 
Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260GA VUGHT 
 
Planning 

Datum inspectie : 01-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 06-05-2019 
Zienswijze houder : 14-05-2019 
Vaststelling inspectierapport : 16-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 06-06-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Pagina 4:  
- De houder organiseert om de 2 à 3 maanden een groepsoverleg. Eén van de drie 
beroepskrachten van de groep is hier bij aanwezig. De andere beroepskrachten worden geacht de 

notulen te lezen. 
Onze aanvulling hierop: de medewerker licht de overige beroepskrachten van zijn eigen groep in 
over de besproken punten. De notulen dient hierbij als leidraad.  
 
 
In de praktijk wordt er niet gehandeld in overeenstemming met het pedagogisch beleid. (pagina 
4) Dit staat verder uitgeschreven in het onderdeel pedagogische praktijk. 

onze reactie hierop:  
 Er wordt van ons verwacht een IKC te vormen, we zijn nu aan het kijken hoe we hier als school 
en kinderopvang invulling aan kunnen geven. Zo gaan er regelmatig kinderen van de peuters een 

uurtje naar de kleuterklas om mee te draaien en komen er kinderen van school bij ons op de 
dagopvang kijken en meehelpen.  
 De kinderen van de basisschool die op dit moment aanwezig waren op de groep waren er voor de 
allereerste keer op deze groep. Op de andere peuter groepen waren zij al wel vaker geweest en 

verliep het wel prima, de kinderen mogen dan samen, onder begeleiding van de medewerkers van 
de groep wat activiteiten doen. De hele situatie dat de GGD op controle komt heeft dit niet 
makkelijker gemaakt. Het levert bij de PM’ers stress op omdat je nog beter wilt presteren omdat 
je op je vinger gekeken wordt. Hierdoor was er ook geen tijd om met de kinderen te bekijken en 
bespreken hoe ze de ochtend in zouden gaan vullen. Daarnaast is ook de inschattingsfout 
gemaakt dat het op een 0-4 groep ook wel leuk zou zijn, maar we hebben ook gemerkt dat hier 

meer begeleiding voor nodig is. Er is immers al 1 medewerker continu met de baby’s bezig en bij 
een peutergroep kun je hier net wat beter op inspelen omdat alle kinderen rond de 2 jaar of ouder 
zijn en dus ook meer zelfstandig kunnen spelen.  
  
Persoonlijke competentie (pagina 5):  
 in het rapport wordt verwezen naar de dagritmekaarten. Dat deze momenteel niet gebruikt 
worden. Ondertussen is de groepsindeling aangepast en worden deze wel dagelijks gebruikt. Ze 

zijn op ooghoogte van de kinderen gehangen zodat zij zelfs de kaartjes mee op kunnen hangen en 
het pijltje bij de juiste activiteit kunnen hangen.  
 
Overdracht van waarden en normen (pagina 6) 
Hierbij wordt de situatie rondom het koekje beschreven.  
Ik heb hierbij uitleg gevraagd aan de medewerkers. Zij hebben gehandeld n.a.v. afspraken die 
met de ouder zijn gemaakt. De ouder wil dat het kind beter fruit eet en wil dus niet dat hun kind 

een koekje krijgt als hij dit niet goed zijn fruit gegeten heeft. Zij past thuis ook deze techniek toe 
en wil dat wij dit ook doen. Dit staat los van wat wie hier zelf van vinden.   
Een koekje of welk eten dan ook mag en zal door ons als opvang nooit als dwangmiddel gebruikt 
worden, behalve als hier afspraken met ouders over gemaakt zijn, zoals in deze situatie.  
Daarnaast geeft mijn collega aan dat zij hem daadwerkelijk wel een compliment heeft gegeven 
nadat hij toch al het fruit had opgegeten.   

Wij zien dus graag dat dit onderdeel uit het rapport verwijderd wordt. 
 
Veiligheid en gezondheid (vanaf pagina 9)  
- wassen van handen en poetsen aankleedkussen: hierop hebben wij onze medewerkers 

aangesproken.  
  
- schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen: 

 het slotje is dezelfde dag nog gemaakt. Eerder waren door leverfouten helaas niet de benodigde 
spullen binnen. De medewerkers zijn erop aangesproken dat deze spullen bij bijvoorbeeld een 
kapotte kast (tijdelijk) op een andere plek opgeborgen dienen te worden.  
  
- temperatuurlijsten; deze werden inderdaad niet bijgehouden, ondertussen wel. In het rapport 
staat dat de medewerkers niet op maandagochtend in de koelkast naar de temperatuur hebben 
gekeken. De medewerkers hebben aangegeven dat dit altijd ’s middags gebeurd omdat er dan 
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spullen gebruikt worden uit de koelkast. De thermometer was achterin de koelkast gerold en is net 

als de koelkast wit van kleur. Daardoor was deze niet goed zichtbaar.   
  

- Een kind gaat zelfstandig naar de wc 
In het beleid staat inderdaad dat kinderen niet zelfstandig naar de wc mogen. Maar we hebben 
ook aangegeven dat er een nieuw beleid in ontwikkeling is. Hierin hebben wij dit al aan laten 
passen omdat wij van mening zijn dat kinderen ook moeten leren zelfstandig naar de wc te gaan. 
Dit is een proces waar de medewerkers en kinderen samen naar toe werken. Kinderen moeten 
immers op de basisschool ook zelfstandig naar de wc kunnen gaan.  
Wat betreft de wc borstel: Zowel thuis als op school kun je wc-borstels vinden, hier moeten de 

kinderen ook leren dat ze daar niet aan mogen komen. Wij vinden het als opvang erg belangrijk 
om niet alle gevaren weg te nemen, kinderen moeten ook leren dat bepaalde dingen niet mogen. 
Op onze overige groepen zul je ook wc-borstels vinden.  
De kinderen die niet zelfstandig naar de wc kunnen zullen altijd onder begeleiding gaan.   
 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Rob Sterke en Marielle Vugts 
Kinderopvang Onder de Pannen b.v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


